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REJESTRATOR MOBILNY
„ C-DVR”
Ver. 01

INSTRUKCJA:
Przeznaczenie
Urządzenie uniwersalne rejestrujące nagrania video oraz audio z kamer video na kartę mikroSD
Rejestrator moŜe być zasilany z zasilacza stabilizowanego lub akumulatora o napięciu znamionowym
12V. Do wejść rejestratora moŜna podłączyć kamerę oraz monitor, które są wyposaŜone w wyjścia
video

Podłączenie, schemat wyprowadzeń

GWARANCJA.
Dystrybutor udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy
urządzenia, jeŜeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie naleŜy
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt z wszystkimi dołączonymi
akcesoriami wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem
uszkodzenia. Koszt demontaŜu i montaŜu urządzenia ponosi uŜytkownik. Gwarancja nie obejmuje
wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego uŜytkowania, samowolnych regulacji,
przeróbek i napraw.

Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy): ………………………………………….
Importer:
AMT, 57-100 Strzelin, ul. DzierŜoniowska 14

Kraj pochodzenia: CHRL

Dane techniczne:
Napięcie źródła zasilania
12V DC
Temperatura pracy
Prąd źródła zasilania nie mniejszy
1A
Rozmiar karty pamięci max do
Wyjście Video
NTSC/PAL
Rozdzielczość max
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE
Kompatybilność Elektromagnetyczna

0 ÷ +30 oC
32GB
640x480

Ochrona środowiska

WAśNE!
Zanim umieścisz kartę pamięci w rejestratorze sformatuj ją na swoim komputerze

Produkt ten nie moŜe być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci.
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje.
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaŜy
lub u przedstawicieli władz lokalnych.
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WSKAZANIA LED I WYJAŚNIENIE ICH FUNKCJONALNOŚCI

Jak korzystać z dostępnych funkcji rejestratora
Podczas nagrywania naciśnięcie przycisku FUNKCJA wykonuje pause nagrywania.
następne naciśnięcie uruchamia menu wyboru opcji
Za pomocą NASTAWNIK OPCJI >> wybierz opcję z listy:
Language : Język (Angielski/Chiński)
Time selection: Ustawienie daty i godziny
Recording definition ; Parametry zapisu (VGA/QVGA)
Recording Mode: Tryb nagrywania (Pętla/ Detekcja ruchu/ Wszystkie
Przyciskiem FUNKCJA zatwierdzamy wybór oraz wychodzimy z menu

Zielony LED błyska – rejestrator nie odczytuje karty pamięci
Zielony LED świeci – karta pamięci poprawnie odczytywana
Czerwony LED błyska – trwa nagrywanie Video
Czerwony LED świeci – zatrzymane nagrywanie video Pausa
Nagrywanie Video w pętli
Uruchomiony zapis na rejestratora z zainstalowaną karta pamięci:

Nagrywanie Video inicjowane funkcją detekcji ruchu
Załączona w menu funkcja umoŜliwia automatyczne załączanie nagrywania po wykryciu przez kamerę
ruchu i tylko wtedy gdy nagrywanie nie zostało zainicjowane w sposób manualny

Przycisk reset:
Uszkodzenie , problemy z transferem do karty pamięci a takŜe zmiana lub przełączanie funkcji podczas
zapisu moŜe doprowadzić do zablokowania działania części lub całkowitej funkcjonalności urządzenia.
Naciśnięcie przycisku moŜe wówczas przywrócić fabryczna funkcjonalność. Wymaga to jednak
zastosowania odpowiedniego do tej kamery przyrządu oraz bardzo delikatnego działania przez
uŜytkownika.

Odtwarzanie zarejestrowanych nagrań przy uŜyciu rejestratora
Podczas nagrywania naciśnięcie przycisku FUNKCJA wykonuje pause nagrywania.
przesuń NASTAWNIK OPCJI <<
Wyświetlony zostanie folder RECORD z zapisanymi plikami
Wybierz plik z nagraniem uŜywając do tego NASTAWNIK OPCJI << >>
Zaakceptuj plik do odtwarzania przyciskiem FUNKCJA

Objaśnienia przycisków umieszczonych na panelu:

Zalecenia!
Zaleca się okresowe formatowanie karty pamięci instalowanej w urządzeniu nie później niŜ co 2
miesiące
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