
 

Mini kamera 720p s tremi vrstami 

odkrivanje
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1. Prikaz naprave

1.1 Skupna pogled

prva LED prva LED 

drugi Gumb za vklop / izklop drugi Gumb za vklop / izklop 

tretji Reža za micro SD kartico tretji Reža za micro SD kartico 

4. način 1 4. način 1 

5. način 2  5. način 2  

6. Način 3 - lahko poljubno prilagajamo s strani uporabnika preko PC programske opreme 6. Način 3 - lahko poljubno prilagajamo s strani uporabnika preko PC programske opreme 

7. objektiv kamere 7. objektiv kamere 

8. mikrofon 8. mikrofon 

9. Mini USB priključek 9. Mini USB priključek 

1.2 Vsebina paketa

• kamera

• mini USB kabel

2. Hitro Začni

prva Vstavite pomnilniško kartico. prva Vstavite pomnilniško kartico. 

drugi Izberite želeni način. drugi Izberite želeni način. 

tretji Dolg pritisk [2], da vklopite fotoaparat. Utripajoča zelena LED označuje snemanje.tretji Dolg pritisk [2], da vklopite fotoaparat. Utripajoča zelena LED označuje snemanje.

4. Izključite stroj spet dolg pritisk [2] (jo držite, dokler oranžna 4. Izključite stroj spet dolg pritisk [2] (jo držite, dokler oranžna 

svetleča dioda ugasne). 

3. Podrobna navodila

3.1 Osnovno delovanje

prva Pred vklopom Vstavite pomnilniško kartico. prva Pred vklopom Vstavite pomnilniško kartico. 

drugi Preden vklopite tudi, da izberete želeni način.drugi Preden vklopite tudi, da izberete želeni način.

tretji Dolg pritisk [2] naprave in izklop.tretji Dolg pritisk [2] naprave in izklop.
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3.2 Polnjenje

prva Napajanje je mogoče z uporabo mini USB kabla.prva Napajanje je mogoče z uporabo mini USB kabla.

drugi To je mogoče prek osebnega računalnika in adapter.drugi To je mogoče prek osebnega računalnika in adapter.

3.3 Opis načinov

prva Način 1 in 2 se razlikujejo v naslednjih parametrih - način 1 To je določila nižjo resolucijo prva Način 1 in 2 se razlikujejo v naslednjih parametrih - način 1 To je določila nižjo resolucijo prva Način 1 in 2 se razlikujejo v naslednjih parametrih - način 1 To je določila nižjo resolucijo prva Način 1 in 2 se razlikujejo v naslednjih parametrih - način 1 To je določila nižjo resolucijo 

(640x360 v primerjavi HD), vsako snemanje (snemanje kamera razpok) so daljši (20 minut v primerjavi z 15), in 

zabeležena v zanki.  

drugi Druge nastavitve za ta dva načina se strinjam - določi visoke kakovosti, visoke drugi Druge nastavitve za ta dva načina se strinjam - določi visoke kakovosti, visoke 

FPS, prikaz časa na posnetku, je snemanje in zapisovanje na podlagi odkrivanja (gibanje / hrupa 

/ vibracij) izklopljen. Kot tudi samodejni zaustavitvi.

tretji Nastavitev tretji. - to je način meri poteka preko programske opreme (na voljo za PC in tretji Nastavitev tretji. - to je način meri poteka preko programske opreme (na voljo za PC in 

Mac) - glejte ločena navodila. 

3.4 diode

3.4.1 Brez priključitvi adapterja

prva Če sveti zeleno, je naprava vklopljena. V trenutku, ko utripa zeleno, fotoaparatprva Če sveti zeleno, je naprava vklopljena. V trenutku, ko utripa zeleno, fotoaparat

evidence. 

drugi Če izmenično utripa zeleno in rdeče, to pomeni nizko baterije in v teku drugi Če izmenično utripa zeleno in rdeče, to pomeni nizko baterije in v teku 

snemanje. 

tretji Če LED sveti rdeče, to pomeni, manjkajoče ali popolno pomnilniško kartico. tretji Če LED sveti rdeče, to pomeni, manjkajoče ali popolno pomnilniško kartico. 

3.4.2 adapter priložen

prva Oranžna žareče LED označuje moč. V trenutku, ko se prižge zelena, napravoprva Oranžna žareče LED označuje moč. V trenutku, ko se prižge zelena, napravo

polna. 

drugi Utripajoča lučka LED sveti zeleno popolnoma napolnjeno napravo, ki beleži. Če se izmeničnodrugi Utripajoča lučka LED sveti zeleno popolnoma napolnjeno napravo, ki beleži. Če se izmenično

utripa zelene in oranžne, to pomeni, da sedanji snemanje moči. 

tretji Če LED sveti rdeče, to pomeni, manjkajoče ali popolno pomnilniško kartico. tretji Če LED sveti rdeče, to pomeni, manjkajoče ali popolno pomnilniško kartico. 

3.4.3 Ko fotoaparat povežete z računalnikom

prva Žareče oranžne LED označuje polnjenje. prva Žareče oranžne LED označuje polnjenje. 

drugi Sveti zeleno LED označuje popolnoma napolnjeno napravo. drugi Sveti zeleno LED označuje popolnoma napolnjeno napravo. 

4. Specifikacija

HD Programska oprema za PC in Mac za enostavno namestitev 

zaznavanje gibanja 3 načini snemanja 

Zaznavanje vibracij okoli Baterija 1200mAh 3.7V 
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Voice Activity Detection (hrup) v bližini Podpora do 64 GB micro SD kartico 

Življenjska doba baterije do 10 ur snemanja Dimenzije 88x43x19 mm (masa 58 g) 

5. Priporočila in FAQ

5.1 Priporočila

• Če fotoaparat kaže leto 2026 ni čas, prikazan na evidencah, čeprav je ta funkcija aktivirana. 

Nastavite čas preko PC programske opreme in posnetkov, datum, jo odstranite.

5.2 Pogosta vprašanja

"Se kartica ne beležijo nobenega zapisa" 

Poskrbite, da bo kartica ima kapaciteto med 4-64 GB, ali drug izdelek ne podpira. 

"Imam združljivo kartico, vendar zapis ne beleži vse" 

Poskusite formatirati kartico v računalniku. 

"Video je nenavaden zvok" 

Med ima zadnjih pet odstotek baterije slab video zvok, enostavno napolnite baterijo. 

"Ne morem se povezati napravo na računalnik" 

Počakajte pet minut, lahko snemanje vozniki včasih traja dlje. Druga možnost je, poskusite druga vrata USB.

http://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/
http://www.spyobchod.cz/spionazni-minikamery/
mailto:info@spyobchod.cz



