INSTRUKCJA OBSŁUGI

Notes z kamerą BX30

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:
Ładowanie - przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować akumulator, czas do
pełnego naładowania wynosi około 20h. Proces ładowania polega na podłączeniu
urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A załączonym
do zestawu kabla USB.
Status niskiego naładowania urządzenia- jeżeli przy włączeniu urządzenia diody zaświecą
się na czerwono-niebiesko i zgasną oznacza to, że urządzenie należy naładować.
Status pełnego naładowania urządzenia- podczas ładowania diody sygnalizujące świecą
się na pomarańczowo. Kiedy urządzenie zostanie naładowane diody zgasną.

Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slocie kartę micro SD o
pojemności do 32GB.

II SZYBKI START:
1. Włączanie/ wyłączanie - aby włączyć kamerę wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny
przez około 2 sekundy. Zapali się niebieska dioda, będzie świecić światłem stałym co
oznacza, że urządzenie jest w trybie bezczynności. Aby wyłączyć kamerę należy
przytrzymać przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, zapali się czerwona dioda , po czym
dioda zgaśnie.

2. Nagrywanie wideo - aby rozpocząć nagrywanie wideo w trybie bezczynności naciśnij
przycisk nagrywania wideo (REC) . Zapali się niebieska dioda, zamiga 4 razy i zgaśnie, co
oznacza, że urządzenie jest w trybie nagrywania wideo. Dioda podczas nagrywania nie
świeci się. Aby wyłączyć nagrywanie naciśnij przycisk nagrywania wideo (REC). Zapali się
niebieska dioda, nagranie zapisze się na karcie pamięci..

3. Tryb wykrywania ruchu - aby włączyć tryb wykrywania ruchu naciśnij przycisk trybu
wykrywania ruchu (MD). Zapali się najpierw niebieska, a następnie czerwona dioda,
zamiga 3 razy i będzie świecić światłem stałym , co oznacza włączenie funkcji detekcji ruchu.
Jeżeli urządzenie wykryje ruch rozpocznie się nagrywanie wideo. Aby zakończyć
nagrywanie i zapisać film znowu naciśnij przycisk trybu wykrywania ruchu (MD). Zapali
się niebieska dioda i zgaśnie, nagranie zapisze się na karcie pamięci, a urządzenie wyłączy
się.
UWAGA: zapisanie pliku zajmuje pewien czas, więc aby uniknąć błędów zapisywania
prosimy o unikanie wciskania przycisków w krótkich odcinkach czasu.
4. Nagrywanie z dźwiękiem lub bez dźwięku- aby na nagraniu był słyszany dźwięk, przed
wybraniem danej funkcji ustaw przełącznik włączania/wyłączania dźwięku w pozycję ON.
Aby na nagraniu nie był słyszany dźwięk, przed wybraniem danej funkcji ustaw przełącznik
włączania/wyłączania dźwięku w pozycję OFF. Nagrania z dźwiękiem zajmują większą
pojemność karty pamięci.

III INFORMACJE DODATKOWE:
5. Dioda podczerwieni- przy słabym oświetleniu pomieszczenia, dioda podczerwieni
aktywuje się automatycznie i doświetli pomieszczenie na około 4-5m. Podczas nagrywania
lub funkcji detekcji ruchu dioda lekko miga na czerwono.
6. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy wyjąć kartę pamięci
z urządzenia i włożyć ją do czytnika kart pamięci i podłączyć do komputera. System wykona
automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Należy
wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką , pobrać zapisany plik z katalogu i
zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

7. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub
ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który
można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 20 godzin.
8. Ustawiania czasu - po wykonaniu nagrania wideo na karcie micro SD automatycznie
utworzy się plik tekstowy zawierający datę i godzinę. Aby zmienić parametry należy kliknąć
dwukrotnie w ten plik i wprowadzić aktualne dane według istniejącego schematu. Po
zapisaniu pliku czas i data zostaną zaktualizowane.
Jeżeli plik tekstowy nie tworzy się automatycznie można utworzyć go ręcznie. W tym celu w
folderze głównym karty pamięci tworzymy nowy plik tekstowy o nazwie „YW_TIME” i
następnie wpisujemy aktualną datę i godzinę według następującego schematu:

[date]
2013/10/14
15:06:00
yes
Jeżeli data została zaktualizowana, należy zapisać plik i zamknąć go.
gdzie:
2013/10/14 to rok/miesiąc/dzień
15:06:00 to godzina:minuty:sekundy
yes
to ustawienie urządzenia na nagrywanie w pętli, co oznacza, że po zapełnieniu
karty pamięci najstarsze pliki będą kasowane i zastępowane nowymi plikami.
Można wyłączyć nagrywanie w pętli wpisując zamiast yes słowo no. Po zapełnieniu karty
pamięci urządzenie zapisze ostatni plik i wyłączy się.
9. Rozwiązywanie problemów
Przycisk „reset” – za pomocą szpilki można nacisnąć przycisk reset, który restartuje
urządzenie.
Kamera nie działa mimo ładowania
- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki
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