
 KRATKA NAVODILA ZA
UPORABO

HD USB Disk kamera (SPY8AVI)

K1: Vklop/Izklop (power)
K2: Zajem slike/videa
K3: Zaznava gibanja
K4: Indikator delovanja
K5: Vgrajena kamera
K6: MIkrofon
K7: MicroSD kartica
K8: USB priklop

Mini DVR U8 je unikatno zasnovan,saj vam omogoča shranjevanje vaših podatkov
na USB disk, ter deluje kot mobilni snemalnik DVR z vgrajeno kamero, ki snema tudi
ob zaznavi gibanja. Naprava ima vgrajeno baterijo, ki se polni preko usb priklopa. Ob
zapolnitvi  posnetkov  ima  funkcijo  samodejnega  prepisovanja  starih  posnetkov  z
novimi.  Podpira  MicroSD kartice  do  velikosti  32GB.  Mini  DVR U8 omogoča  tudi
snemanje video posnetkov ali zajem fotografij s preprostim pritiskom na gumb.



Navodila za uporabo gumbov

K1: Gumb pritisnemo za 3 sekunde, kamera zavibrira, posveti rdeča lučka. Kamera
je vklopljena.
K2: Ko je snemalnik v pripravljenosti (gori rdeča luč), s kratkim pritiskom na gumb K2
napravimo  sliko.  Naprava  zavibrira,  posveti  modra  lučka  (naprava  je  posnela  in
shranila sliko).
Ko gumb pritisnemo in držimo pritisnjenega 3 sekunde, aparat 2 krat zavibrira ter 3
krat utripne rdeča lučka (pričetek snemanja Videa), za končanje snemanja videa na
kratko pritisnete gumb K2, naprava 1 krat zavibrira in prižge se rdeča luč (posnetek
je zaključen in shranjen).
K3:  Ko je naprava v pripravljenosti jo lahko nastavimo da snema samo ko zazna
gibanje. Ko sveti  rdeča lučka pritisnemo gumb K3, naprava 3x zavibrira in 3 krat
posveti  modra  lučka.  To  je  znak  da  je  senzor  gibanja  aktiviran.  Za  zaključek
snemanja  z  zaznavo  gibanja  ponovno  pritisnemo gumb  K3,  naprava  zavibrira  in
posveti rdeča luč (posnetki so shranjeni) in naprava se vrne v stanje pripravljenosti.

Snemanje zvoka

HD USB disk kamera ima tudi funkcijo diktafona. To pomeni da je sposobna snemati
samo zvok brez slike.
Snemanje zvoka:
Snemalnik vklopimo z držanjem gumba K1 3 sekunde, ko se prižge rdeča luč je
snemalnik v stanju pripravljenosti. Na kratko pritisnemo gumb K1, naprava zavibrira
in 3 krat posveti modra lučka. Sedaj ste aktivirali snemalnik zvoka. Ko ste končali s
snemanjem  ponovno  pritisne  gumb  K1n  snemalnik  zavibrira,  prižge  se  ponovno
rdeča luč (posnetek je shranjen).

Polnjenje akumulatorja

Snemalnik ima vgrajeno polnilno baterijo. Naprava se polni preko USB vmesnika na
računalniku.  Prvo  polnjenje  baterije  naj  bo 12ur.  Polnjenje baterije  je  možno tudi
preko 220V, vendar se za to potrebuje pretvornik  iz 220V na USB (pretvornik  ni
priložen). 


