
Připojení kamery-pera k PC

1. Připojte kameru-peru k počítači pomocí USB kabelu. Kamera-pero
je ve stavu nabíjení (bliká oranžová LED (4). Můžete také nabíjet
přímo pomocí adaptéru, který je součástí balení, vybaveného
konektorem USB. Doba nabíjení je minimálně dvě hodiny.

2. Po připojení je funkce kamery-pera stejná jako u vyměnitelného
USB disku. Videa uložena lze přehrávat nebo stahovat do PC.

Řešení problému

1. Pokud kamera-pero nepracuje správně, proveďte reset zařízení
pomocí tlačítka RESET (6).

2. Pokud je potřeba FLASH paměť zformátovat zvolte formát
„FAT“.

Upozornění

1. Nepoužívejte tlačítko RESET (6) během záznamu, může dojít ke
ztrátě dat a poškození zařízení!

2. Nepoužívejte zařízení během bouřky.
3. Zařízení není určeno jako hračka pro děti.
4. Jedná se o precizní a citlivé zařízení, dle toho s ním také

zacházejte.

Kamera-pero se záznamem AVI na interní
paměť 4GB

Návod k obsluze
Úvod
Jedná se o malou přenosnou kameru s mikrofonem umístěnou v psacím
peru. Kameru lze využít pro pořizování skrytých záznamu. Díky své
velikosti ji lze schovat kdekoliv.

Nejmenší kamera skrytá v peru umožňující záznam obrazu
Velmi    citlivý    mikrofon    umožňující    záznam    zvuku    s
velkou
věrností na ploše až 15 m2

Náplň pera je standardní a lze ji v případě potřeby vyměnit
Je plně kompatibilní s rozhraním USB 2.0, není potřeba žádných
ovladačů
Kamera s rozlišením 2 milióny pixelů

Funkce

Rozměry: 150 x 15 x 15 mm
Váha: 30 g
Svou velikostí je ideální pro různé použití
Je vhodná pro použití jako skrytá kamera, špionážní kamera, atd.
Nahrávaní v reálném čase v AVI video formátu
Barevná kamera se zvukem
Zabudovaná lithium-ion baterie
Interní paměť o velikosti 4 GB
Přehrávaní video v počítači



Popis
kamery-pera

Součást balení:
Kamera-pero
USB kabel (prodloužení)
CD s drivery Síťový
napájecí zdroj

Technické parametry kamery

• Video komprese: AVI video formát, 600 x 480
• Interní paměť FLASH 4 GB
• Velikost videa: >500 kB za minutu

• Režim nahrávání: kontinuální nahrávání dokud není paměť plná
nebo s ručním vypnutím

• Typ adaptéru: USB adaptér nabíjecí kabel
• Baterie typu: lithium-ion
• Čas záznamu: až 5h

1. Kamera 2.mikrofon
3.USB
4.nahrávání
5.Zapnout-vypnout
6.Reset

Používaní kamery-pera

1. Stiskem tlačítka (5) se zapne kamera. Jakmile je kamera zapnuta
rozsvítí se oranžová LED (4).

2. Dalším stiskem tlačítka (5) začne nahrávaní, na interní paměť
FLASH. Barva LED (4) se změní na modrou.

3. Dalším stiskem tlačítka (5) ukončíte ukládaní záznamu a barva
LED (4) se opět změní na oranžovou.

4. Podržením tlačítka (5) po dobu 5 sekund dojde k vypnutí
kamery-pera. Nesvítí žádna LED (4).

5. Pokud je baterie vybitá, dojde k automatickému uložení záznamu
před vypnutím. V tomto případě připojte kameru k nabíječce a
nabijte vestavěnou baterii.

6. Po dokončení nabíjení přestane blikat oranžová LED (4) a bude
trvale svítit modrá, což signalizuje ukončení nabíjení.
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