
 
 

 

Navodilo za uporabo : Kamera v okvirju od slike  

  

 

 

 

 

 
 

Tehnične lastnosti 

● Ločljivost in format video posnetkov: AVI MJPG, 1280 x 720, 30 slik/sek 

● Ločljivost in format fotografij: JPG, 2560 X 1920  

● Notranji spomin: brez( dokupite sd micro kartico) 

● Snemanje slike in zvoka (AVI) 

● Vgrajena Li baterija 

● Za delovanje v OS WinMe/2000/XP MacOs 9.2.2 ne potrebuje gonilnikov (za delovanje v Win98 so potrebni gonilnik) 

 

 

 

POZORPOZOR  

● Za prekinitev USB povezave (izklop kamere, ko je le-ta povezana z osebnim računalnikom) med delovanjem                             

vedno uporabite predpisan postopek, ki omogoča varno prekinitev brez izgube podatkov. Če uporabljate OS                           

WIN XP/2000, kliknite ikono »Safely remove hardware and eject media« ali »Varno odstranjevanje strojne                           

opreme« ki se praviloma pojavi v opravilni vrstici , ko uporabljate zunanjo USB spominsko enoto. Na                               

prikazanem seznamu izberite želeno spominsko enoto (removable disk / odstranljiv disk) in potrdite                         

odstranitev. 

● Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči izgubo posnetkov in/ali nezmožnost ponovne povezave z vašim                         

osebnim računalnikom brez poseganja v sistemske nastavitve vašega računalnika. 

● V primeru več USB priključkov vam priporočamo, da kamero vedno priključite na isti USB priključek                             

računalnika.  

 

 

PRED PRVO UPORABO  

Pred uporabo podrobno preberite navodilo in se seznanite z lastnostmi naprave. Z uporabo naprave pričnite šele ko ste popolnoma seznanjeni z                     

funkcionalnostjo in delovanjem naprave. Shranite navodila za kasnejšo uporabo !  

 

 

Polnjenje baterije - Pred prvo uporabo napolnite vgrajeno baterijo! 

Naprava se napaja iz vgrajene Litijeve polnilne baterije, ki jo polnimo s pomočjo priloženega USB kabla. USB vtič priloženega kabla vključimo v katerikoli                       

USB vtič vašega računalnika ( ki pa mora biti napajan) . Baterijo moramo napolniti pred popolnim njenim izpraznenjem. Ko povežemo USB vtičnico                      

vašega računalnika z podatkovnim in napajalnim USB vhodom na kameri se na uri prižge rumen indikator. Če med delovanjem prične zmanjkovati                     

energije, prične utripati rumen svetlobni indikator 

  

POMEN IN FUNKCIONALNOST GUMBOV (glej sliko v orig. navodilih) 

1. VKLOP IZKLOP : DOLG PRITISK (več kot 2 sek) pritisk za vklop/ (gumb 6) ali na daljincu (gumb16) 

2. SNEMANJE / FOTOAPARAT preko daljinca :: KRATEK PRITISK za fotografiranje (14) ,KRATEK PRITISK za snemanje videoposnetka (13) 

3. MIKROFON : Lokacija mikrofona za zajem zvoka 

4. LEČA KAMERE : leča kamera ki je ne smete zakrivati za uspešno fotografiranje ali video snemanje 

 
 
 
 



 
 

5. Položaj led svetlobnega indikatorja 

6. MINI USB : priključek za prenos podatkov in napajanje 

7. RESET (PONASTAVITEV) : To funkcijo uporabite v skrajnem primeru npr. če se kamera popolnoma preneha odzivati na vaše ukaze. (10) 

8.  vklop , izklop delovanja daljinskega upravljalnika (7) 

 

 

UPORABA KAMERE IN FOTOAPARATA : SNEMANJE  IN FOTOGRAFIRANJE 

● SNEMANJE VIDEOPOSNETKA : vklopite kamero (prižge se zeleni svetlobni indikator) ter nato držite gumb za snemanje dlje kot dve                   

sekundi. Rumeni svetlobni indikator trikrat utripne in snemanje se prične (med samim snemanjem je svetlobni indikator zaradi diskretnosti                  

ugasnjen).Snemanje prekinete z istim gumbom (13) 

● FOTOGRAFIRANJE : vklopite kamero (prižge se modri svetlobni indikator) ter kratko pritisnite gumb za snemanje. Modri svetlobni indikator                  

enkrat utripne in s tem potrjuje zajem fotografije-  (14) 

● SNEMANJE ZVOKA: ko je naprava v načinu pripravljenosti , pritisni na daljinskem upravljalniku ikono za mikrofon (15) 

● PONASTAVITEV SISTEMA : To funkcijo uporabite v skrajnem primeru npr. če se kamera popolnoma preneha odzivati na vaše ukaze.(10) 

 

POMEN svetlobnega indikatorja 

● Polnjenje baterije : rumen svetlobni indikator neprekinjeno sveti ( ob izklopljeni kameri) 

● Branje in zapisovanje na USB : rumen svetlobni indikator hitro utripa (med zapisovanjem in branjem ne prekinite USB povezave, sicer lahko                     

izgubite podatke)  

● Prazna baterija : rumen svetlobni indikator počasno utripa 

● Poln notranji spomin : rumen svetlobni indikator  neprekinjeno sveti (ob prekinjeni USB poovezavi) 

PREGLED IN ARHIVIRANJE POSNETKOV IN FOTOGRAFIJ 

 

● Pregledovanje posnetkov je mogoče na vsakem računalniku, ki omogoča branje in pisanje na standardno zunanjo  USB spominsko enoto  

● Za delovanje v Win98 so potrebni USB gonilniki, ki jih pridobite pri prodajalcu vašega računalnika. 

● Za delovanje v OS WinMe/2000/XP in MacOs 9.2.2 ne potrebuje gonilnikov.  

● Ko povežete kamero z vašim PC računalnikom z pomočjo priloženega prilagojenega USB kabla se kamera po nekaj trenutkih predstavi 

operacijskemu sistemu kot običajen USB zunanji disk oz. spominski usb ključ. 

●  Z uporabo poljubnega programa (raziskovalec oz windows explorer) lahko dostopate do novo nastalega pogona in na njem shranjenih 

fotografij in videoposnetkov.  

● Fotografije lahko odprete v kateremkoli programu, ki vam omogoča ogled fotografij 

● Za prevajanje videoposnetkov mora vaš operacijski sitem omogočati predvajanje AVI multimedijskega  kontejnerja , ki vsebuje video kodiran 

z MJPG kodirnikom. Poleg različnih programov omogoča predvajanje MJPG tudi  brezplačni »VLC PLAYER« www.videolan.org  

● MJPG kodirnik je sekvenčni zapis JPG fotografij in se razlikuje od MPG skupine kodirnikov ( MPEG1/2/4/7)  

SPREMEMBA DATUMA IN URE 

● Medtem ko naprava povezana z usb kablom na računalnik zaženite iz priloženega cd-ja time.bat . Ob naslednje zagonu bo kamera                    

ponastavila datum in uro skladno z vašim vnosom. 

 

UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA VARNOSTNA NAVODILA:  

● Pre-napolnjenje baterije lahko povzroči nastanek nevarnosti za aparat,uporabnika ali okolico !  

● Polnjenja izvajajte izključno pod neprekinjenim nadzorom odrasle osebe  

● Preprečite dostop do aparata otrokom in domačim živalim  

● V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja odnesite napravo na pooblaščeni servis.  

● Naprave ne odpirajte, modificirajte in jo ne razstavljate - vsak poseg v napravo lahko povzroči poškodbe oseb in okvaro naprave in                     

poškodbo okolice.  

● Poseg v napravo je dovoljen samo pooblaščenim osebam s strani proizvajalca.  

● V primeru pojava kakršnih  koli nepravilnost v delovanju naprave jo takoj izključite iz električne napetosti. 

● Naprava ni odporna na udarce in padce. 

● Naprave ne izpostavljajte vodi ali vlagi. Preprečite vsak stik vode z napravo. 

● Na napravo ne postavljajte predmetov, ki bi lahko z mehanskim ali kemičnim delovanjem povzročili okvaro aparata. 

 

 
 
 
 

http://www.videolan.org/


 
 

Vzdrževanje  

Napravo čistite izključno z uporabo vlažne krpe brez uporabe agresivnih in abrazivnih čistil. 

Odlaganje odpadkov 

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da je izdelek prepovedano odlagati med ostale gospodinjske odpadke. Tovrstne odpadke               

je potrebno oddati na ustrezna zbirna mesta. Seznam zbirnih mest se nahaja pri distributerju, kateremu lahko odpadno električno                  

in elektronsko opremo ter izrabljene baterije in akumulatorje tudi oddate. 

 

 

Garancija  

Garancijo uveljavite na prodajnem mestu, kjer ste blago kupili, ali v Delko d.o.o. v Ljubljani! Garancijski rok prične teči z dnevom izročitve in velja 1 leto. Uvoznik jamči za                             

kakovost in brezhibno delovanje v garancijskem roku, v katerem bo na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na izdelku zaradi tovarniške napake v materialu ali                        

izdelavi. Zagotovljen je servis in nadomestni deli še tri leta po preteku garancijskega roka. Če traja popravilo v garancijskem roku več kot 10 dni od dneva prijave okvare, se                             

garancijski rok podaljša za toliko, kot je trajalo popravilo. Če blago ni popravljeno v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva nov izdelek ali                            

povračilo plačanega zneska. Garancija za izdelek obsega zamenjavo defektnih delov in sklopov ali njihovo popravilo tako, da so tehnično brezhibni. Garancija preneha, če                       

je okvara na izdelku nastala zaradi: 1)popravila v nepooblaščeni delavnici, 2)vgrajevanja neprimernih delov ali predelave, 3)neupoštevanja navodil o uporabi, 4)mehanskih                    

poškodb, 5)višje sile (strela, itd.). Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznosti. Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali                       

preobremenitve. Distributer in  pooblaščen  servis: Delko d.o.o.,Šmartinska 152, Hala 11 1533 Ljubljana.  

 
 
 
 


