
MINI DV KAMERA – VIDEOKAMERA SE SLOTEM PRO MICRO SD 

NÁVOD 

 

CHARAKTERISTIKA: 

• malé rozměry a moderní design 

• podpora webkamery a chatování 

• podpora AVI formátu 

• HD záznam obrazu i za snížené viditelnosti 

• podpora 30fps na 720x480 video 

• podpora USB 1.1 a USB 2.0 

• podpora max. 16 GB Micro SD 

• vestavěná lithiová baterie 

• Windows ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS 10.4 

 

1. NABITÍ 

Baterii je nutné před prvním použitím nabít dle následujícího postupu: 

1. Pomocí USB kabelu, který propojíte s PC, a proces nabíjení se automaticky spustí. 

2. Pomocí adaptéru: Do adaptéru zásuvky připojte USB kabel a druhý konec připojte ke kameře. Adaptér 

zapojte do zásuvky, nabíjení se poté automaticky spustí. 

Při nabíjení svítí současně modrá a červená kontrolka. 

Poznámka: Pokud akumulátor nemá dostatečné napětí, kamera se přepne do ochranného módu a nelze ji zapnout. 

V takovém případě kameru nejdříve musíte nabít, poté s ní lze opět pracovat. 

 

2. SPUŠTĚNÍ A NAHRÁVÁNÍ VIDEA 

Stiskněte tlačítko POWER. Rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní jste v módu startup-ready. Po stisknutí tlačítka 

RECORD/STOP začne pomalu blikat červená kontrolka. Video se v tuto chvíli nahrává. Rozlišení videa je 720x480 

obrazových bodů při frekvenci 30 obrázků za sekundu. Po dalším stisknutí tlačítka RECORD/STOP se nahrávání videa 

zastaví a zhasne červená kontrolka. Video se automaticky uloží na paměťovou kartu. Po celou dobu je rozsvícená 

modrá kontrolka. Pokud chcete opět začít nahrávat video, stačí stisknout RECORD/STOP. 

Poznámky: 

1. Ujistěte se, že je v kameře vložená Micro SD paměťová karta. Pokud ne, kamera se po 30 sekundách vypne. 

2. Maximální podporovaná kapacita paměťové karty je 16 GB. 

3. Ukládání video souboru trvá několik sekund. Proto je důležité tlačítko RECORD/STOP nedržet dlouho, aby 

nedošlo k nekompletnímu uložení souborů. 

 

3. ZVUKEM OVLÁDANÉ NAHRÁVÁNÍ VIDEA 

Stiskněte tlačítko POWER. Rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní jste v módu startup-ready. Stiskněte tlačítko MODE. V tu 

chvíli začne rychle blikat červená kontrolka, což značí, že jste v módu zvukem řízeného nahrávání. Pokud okolní zvuk 

přesáhne 60 dB, červená kontrolka začne pomalu blikat a spustí se nahrávání. Nahrávání trvá nejméně 2 minuty 

v tom případě, pokud je po této době kamerou zaznamenán hluk opět větší než 60 dB, nahrávání bude pokračovat 

další 2 minuty. Pokud bude po této době okolní hluk nižší než 60 dB, soubor se s videem automaticky uloží. 

 

4. NASTAVENÍ ČASU 

Přesný čas se u této kamery nastavuje takto: 

1. Vypněte kameru a připojte paměťovou kartu k PC. 

2. Vytvořte v základním adresáři SD karty soubor s názvem TAG.TXT. 

3. Otevřete tento soubor a zapište do něj přesný čas v následujícím formátu: 

[date] 

RRRR/MM/DD 

HH:MM:SS 

4. Vložte SD kartu zpět do kamery. Po zapnutí pomocí tlačítka POWER se automaticky čas zapsaný v souboru 

nahraje do kamery a poté se Vámi vytvořený soubor smaže. 

 

5. VYPNUTÍ 

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte dlouze tlačítko POWER, však nejméně po dobu 3 sekund. Poté všechny kontrolky 

zhasnou a kamera je vypnutá. 

 

 6. FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ 

Kamera automaticky uloží soubor s nahraným video záznamem a vypne se v následujících situacích: 

1. Pokud máte spuštěné nahrávání videa, ale baterie nemá již dostatečné napětí. Nahrávané video se 

automaticky uloží a poté se kamera vypne. 

2. Pokud není na paměťové kartě již dostatek místa, kamera se pokusí nahrávaný soubor uložit a poté se vypne. 



3. Pokud je kamera v módu startup-ready a po dobu 45 sekund jste neprovedly žádnou operaci, kamera se 

vypne. 

 

7. PROPOJENÍ S PC 

Kameru lze připojit k PC pomocí USB kabelu. Kamera bude k PC připojena jako přenosný disk, který umožňuje 

kopírovat, přesouvat, vkládat či mazat soubory. 

 

8. RESET 

Pokud se kamera chová z neznámých důvodů jinak, než by měla, je pravděpodobné, že potřebuje resetovat tovární 

nastavení. Tlačítko RESET je umístěno v malé dírce vedle slotu pro paměťovou kartu.  

 

9. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Software upgrade: Aby kamera pracovala správně, je zapotřebí pravidelně aktualizovat software. Instalace ovladačů 

a aktualizace softwaru je na zodpovědnost uživatele. 

Pracovní teplota: Kameru používejte za normálních teplot. Velké výkyvy teplot mohou kameru poničit. 

Vlhkost: Kamera není vodotěsná ani voděodolná. 

Světlo: Pro dobrý obraz používejte kameru při dostatečném světle. Nikdy objektiv kamery nezaměřujte proti silným 

zdrojům světla, můžete tak poškodit optické součásti kamery. 

Čistota: Nepoužívejte kameru v prašném prostředí. 


