Manual Utilizare Camera CCTV 007

Specificații Tehnice:
Rezolutie Video: 1920*1080P 30fps
Rezolutie Foto: 4032*3024 5MP
Format Video: H.264 30FPS AVI.
Sport Memorie: pana la 32 Gb (card miscro SD)
Autonomie: ~14 ore
Inregistrare Ciclica: Salvare automata la 5 min, inregistreaza
peste daca memoria este plina
Detectie la miscare: Eficient la o distanta de 8-10 metri.
Siteme de Operare: Compatibil cu Windows me/2000/Vista/XP/2003. Etc
Inregistrare Audio: DA
Capacitate Acumulator : 4000 mAh
Alimentare : Priza sau USB DC – 5V
Interfață: T-Flash(Micro SD)
Dimensiuni Camera: 8 x 8 x 6 mm
Dimensiuni Acumulator: 90 x 50 x 7 mm

Descriere:
Aceasta este un Micro Sistem de Supraveghere
Profesional ușor de operat, care permite
posesorului utilizarea acestuia într-o
multitudine de situații și moduri care cer
monitorizarea si supravegherea activițiilor întrun mod discret și nebănuit în lipsa acestuia.
Sistemul este compus din Micro Cameră si
modulul ei, un Acumulator Lithiu Polimer de
Mare Capacitate si telecomanda wireless care
permite controlarea sistemului de la distanta.

Modul de Operare:
!Inainte de prima utilizare acumulatorul trebuie incarcat 7-8 ore, iar cardul micro SD
trebuie introdus corespunzator in modulul camerei!
Dupa efectuarea procesului descris mai sus camera esta gata de folosire.
Se cupleaza acumulatorul la modul si se verifica ca intrerupatorul (mic alb de la modul)
sa fie in partea stanga.
Din acest moment camera este operabila din telecomanda wireless care vine in pachet.
Comenzile sunt in ordinea care urmeaza:





A – Pornit/Oprit
B – Foto/Poze
C – Filmare continua
D – Detectie la miscare

Odata pornit (A) sistemul se afla in modul Standby (repaus) de aici este gata sa preia
oricare din comenzile A-D.
Spre exemplu daca camera este in modul de filmare continua (C) si dorim ca sa revenim
in standby se apasa tot tasta care corespunde modului in care se afla, in acest caz tasta C.
Aparatul nu poate prealua comenzi diferite daca se afla in alt mod decat cel setat.
Exemplu: Daca camera filmeaza continuu (C) si dorim sa facem o poza (B) sau sa trecem
modul de detectie (D), acest lucru nu este posibil doar daca oprim filmare in curs prin
apasarea odata a tastei (C) ,(!Filmarea se salveaza automat!), Dispozitivul intra in modul
stanby iar de aici este gata sa preia orice alta comanda A-D.

