
Kamera bezprzewodowa MINI DV Extreme Sports D005 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

1.Ładowanie 

Wbudowana bateria litowo-jonowa wymaga ładowania przed pierwszym użyciem. Można ją ładowad 

następującymi sposobami: 

a) Bateria może byd ładowana po podłączeniu kamery kablem do gniazda USB komputera. 

b) Za pomocą adaptera: podłącz kabel USB do kamery i wtyczki ładowarki i podłącz do gniazdka. 

c) Pierwsze 3 ładowania baterii powinny trwad dłużej niż 12 godzin aby osiągnąd maksymalną 

wydajnośd. 

 

2.Włączanie  

Ustaw przycisk przełącznika ON/OFF w pozycji ON, naciśnij przycisk M, zapali się czerwona lampka, 

urządzenie jest już włączone i przechodzi w stan gotowości w trybie wykrywania dźwięku. Jeżeli w 

pobliżu kamery dźwięk osiągnie 60dB, urządzenie zacznie nagrywad. Czerwona lampka mruga szybko, 

niebieska powoli, zaczyna się nagrywanie video. W trybie wykrywania czas nagrywania to 2 minuty. 

Po tym czasie urządzenie automatycznie zapisuje plik i przechodzi w tryb gotowości. Jeżeli po 2 

minutach filmowania w pobliżu ciągle będzie dźwięk powyżej 60dB, urządzenie będzie kontynuowad 

nagrywanie. 

 

3. Kamera 

Ustaw przycisk przełącznika ON/OFF w pozycji ON, naciśnij przycisk M, czerwona lampka zacznie 

jasno świecid i urządzenie przechodzi w stan gotowości. Naciśnij przycisk M aby przełączyd na tryb 

wideo. Aby rozpocząd nagrywanie wideo naciśnij przycisk Record/Stop, czerwona lampka zacznie 

jasno świecid, a niebieska lampka zacznie szybko mrugad, rozpoczęte zostało nagrywanie. Naciśnięcie 

jeszcze raz przycisku Record/Stop spowoduje zapisanie pliku i przejście w stan gotowości. Jeżeli 

chcesz kontynuowad nagrywanie naciśnij ponownie przycisk Record/Stop . Rozdzielczośd wideo to 

720*480, 29-30 klatek/s. 

 

4. Robienie zdjęd 

Ustaw przycisk przełącznika ON/OFF w pozycji ON, naciśnij przycisk M, czerwona lampka zacznie 

jasno świecid i urządzenie przechodzi w stan gotowości. Naciśnij przycisk M aby przełączyd na tryb 

wideo. Naciśnij jeszcze raz przycisk M aby przełączyd na tryb fotografowania. Aby zrobid zdjęcie 



naciśnij przycisk Record/Stop czerwona lampka zaczyna jasno świecid a niebieska lampka mrugnie 

jeden raz i zdjęcie zostanie zapisane. Każde mrugnięcie niebieskiej lampki oznacza jedno zdjęcie. 

Rozdzielczośd zdjęcia to 1280x1024. 

 

5. Ustawienie czasu 

Płyta CD dołączona do zestawu zawiera pliki pomagające w ustawieniu czasu. 

a) Skopiuj jeden z plików synchronizacji czasu na kartę pamięci i do komputera. Po podłączeniu 

urządzenia do komputera na ekranie wyświetli się bezpośrednio zsynchronizowany czas. 

W katalogu głównym na karcie utwórz dokument tekstowy nazwany TAG.TXT 

Otwórz dokument TAG.TXT i w ścisłej zgodności z formatem wpisz czas. 

[Data] 

2009/07/22 

12:00:00 

 

6. Nagrywanie tylko dźwięku 

Ustaw przycisk przełącznika ON/OFF w pozycji ON, naciśnij przycisk M, czerwona lampka zacznie 

jasno świecid i urządzenie przejdzie w stan gotowości. Naciśnij przycisk M 3 razy aby wejśd w tryb 

nagrywania tylko dźwięku. Aby rozpocząd nagrywanie dźwięku naciśnij przycisk Record/Stop 

czerwona i niebieska lampka zaczną jasno świecid. Naciśnij przycisk Record/Stop aby zatrzymad 

nagrywanie.  

 

7. Wyłączanie 

W trybie wideo lub w stanie gotowości, naciśnij przycisk Power przez 6 sekund, lampka zgaśnie i 

urządzenie się wyłączy. 

 

8. Funkcja automatycznego wyłączania  

Urządzenie zapisze pliki i wyłączy się automatycznie w następujących przypadkach: 

a) W trakcie nagrywania wideo bateria rozładuje się, urządzenie zapisze plik automatycznie i wyłączy 

się. 

b) Kiedy pamięd urządzenia jest pełna, zgaśnie lampka, urządzenie zapisze plik automatycznie i 

wyłączy się. 



c) W trybie czuwania, jeżeli przez 45 sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, urządzenie 

automatycznie wyłączy się . 

d) Jeżeli w urządzeniu nie ma karty lub urządzenie nie wykryje karty pamięci, wyłączy się 

automatycznie. 

 

9. Podłączenie do komputera 

Urządzenie może zostad podłączone do komputera w trybie gotowości, nagrywania wideo i kiedy jest 

wyłączone. Po tym może służyd jako dysk przenośny, z którego można kopiowad, wycinad, wklejad i 

usuwad pliki. Kiedy podłączysz urządzenie do portu USB pojawi się ono jako dysk przenośny po kilku 

sekundach. 

 

10. Funkcja kamery internetowej 

Przed pierwszym użyciem należy zainstalowad sterowniki. Nazwa sterowników to: 

SPCA1528_V2220_M...Setup.exe i znajdują się one na płycie dołączonej do zestawu. Po instalacji na 

pulpicie komputera pojawi się ikona AMCAP. 

 

11.Resetowanie 

Kiedy urządzenie zacznie dziwnie działad z nieznanych powodów, wymaga resetu. Urządzenie 

powinno byd wyłączone. Należy użyd cienkiego ostrza aby nacisnąd przycisk resetowania.   


