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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera sportowa Albrecht MiniDV 100 WP

Nr produktu

:

955057
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Mini wodoodporna kamera wideo
Wstęp
Model DV 100 WP jest kompaktową kamerą wideo z przeznaczeniem do nagrywania filmów na
zewnątrz. Z uwagi na to, że kamera jest bardzo poręczna i wodoodporna idealnie nadaje się do
filmowania podczas pływania, surfingu, wspinaczki, jazdy na rowerze oraz wielu innych czynności.

Zawartość opakowania
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Części

1.Mini kamera
RESET
5.Dekiel gwintu

2.Wskaźnik LED

6.Mikrofon

3.Przycisk START/STOP
nagrywania
7.Gniazdo USB

4.Przycisk

8.Otwór na pasek

Przygotowanie do użytkowania:
1. Przed użyciem proszę odkręcić dekiel USB a następnie sprawdzić czy wodoodporna uszczelka
jest włożona. Jeśli nie, proszę zastosować dołączoną uszczelkę. (Tak jak na obrazku poniżej.)

2. Proszę mocno przykręcić dekiel USB z siłą 1 kg do szczeliny o szerokości wynoszącej około
0.3-0.4mm.
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3. Poniżej zamieszczone są przykładowe sposoby użytkowania kamery.
Przy pomocy bandaża.

Z okularami pływackimi.
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Z okularami narciarskimi.

Z kaskiem kolarskim.

Przy pomocy elastycznego bandażu.

Cechy produktu:
1.Wbudowana pamięć 4GB pozwala na nagranie około 2 godzin filmu.
2.Jest to jedna z najmniejszych dostępnych wodoodpornych kamer na świecie (średnica 19mm *
długość 68mm).
3.Łatwe podłączenie do komputera/laptopa.
4.Błyszczący i elegancki wygląd.
5.Łatwa obsługa dzięki specjalnemu przyciskowi.
6. Dwie możliwości wyboru:
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Korzystaj z tego dekielka w celu
nagrywania obrazu i dźwięku podczas plenerowych czynności. Nie
używaj go podczas pływania i nurkowania!

Tylko ten dekiel jest w stanie wytrzymać ciśnienie o wartości 4 barów.
Odpowiada ono wodzie o głębokości
około 30 metrów. Proszę jednak pamiętać, że skakanie do wody powoduje
powstawanie silnego chwilowego
ciśnienia.
Stopień ochrony: IP 68

Bateria
A) Jeśli pojawia się problem z uruchomieniem urządzenia, oznacza to, że bateria jest rozładowana
i wymaga ładowania. Zaleca się by pierwsze 3 ładowania były nie krótsze niż 12 godzin, lecz
równocześnie nie dłuższe niż 24 godziny. Pozwoli to zoptymalizować pojemność baterii.
B) Istnieje możliwość ładowania urządzenia również poprzez dołączony kabel USB, lub poprzez
kompatybilny do USB zasilacz sieciowy. Zwykle pełne ładowanie trwa 1.5-2 godzin.
C) Podczas ładowania powinny świecić się obie kontrolki LED, zarówno zielona jak i czerwona.
Kiedy bateria jest już naładowana świeci się zielona kontrolka LED, natomiast czerwona gaśnie.
D) Jeśli urządzenie nie było przez długi czas używane, zaleca się ponowne ładowanie przed
ponownym użyciem.
E) Korzystniejsze jest ładowanie baterii podczas gdy urządzenie jest wyłączone. Pozwala to
szybciej naładować kamerę i zapewnia jej najlepszą ochronę.

Połączenie z komputerem/laptopem
A) Wymagania sprzętowe
1. Minimalne taktowanie procesora 1GHz lub lepszy
2. System operacyjny: Windows 98 / ME / XP / 2000 / Vista / 7 /
Mac OS X 10.5 lub lepszy
3. Gniazdo USB 2.0
4. Przynajmniej 512MB wolnego miejsca na dysku.
B) Podłączanie do komputera/laptopa
1. Odkręć dekiel, podłącz kabel USB do kamery wideo a następnie do komputera lub laptopa.
2. Komputer rozpozna urządzenie jako nowo dodany dysk. Na ekranie pojawi się nowe okno,
w którym będziesz mógł znaleźć folder zawierający nagrane przez ciebie pliki wideo.
3. Skopiuj i zapisz pliki wideo na twoim komputerze.
4. Kiedy skończysz, kliknij w ikonę dysku, aby bezpiecznie usunąć sprzęt, następnie wyciągnij
kabel USB.

Proces
A) Włączanie / Nagrywanie
1. Włączanie:
Wciśnij przycisk On/Off/Record na około sekundę. O tym, że urządzenie jest włączone
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będzie świadczyć to, że zapali się zielona i niebieska kontrolka LED. Rozpocznie się
inicjacja pracy urządzenia, która będzie trwała 3-4 sekundy.
2. Nagrywanie:
Po zakończeniu procesu uruchamiania urządzenia, zielona kontrolka LED zaświeci się
jednokrotnie i urządzenie rozpocznie nagrywanie. W trakcie nagrywania niebieska
kontrolka LED będzie migać raz na sekundę.
B) Zatrzymanie nagrywania / Zapisywanie / Wyłączanie:
Podczas nagrywania wciśnij przycisk On/Off/Record na 2-3 sekundy, spowoduje to
zgaśnięcie zielonej i niebieskiej kontrolki LED i wyłączenie urządzenia. Podczas wciskania
przycisku urządzenie w ciągu 2-3 sekund wykona trzy czynności: zakończy nagrywanie,
zapisze plik na dysku i wyłączy się. Podczas zapisywania kamera sama wybiera miejsce
zapisu pliku na dysku. Jeśli cała pamięć kamery będzie zajęta, urządzenie usunie
najstarsze wideo w celu stworzenia wolnego miejsca na dysku. W związku z tym prosimy
żebyś upewnił się, że interesujące cię filmy zostały uprzednio skopiowane na dysk
komputera. Zalecamy zmienienie nazw plików zgodnie z własnymi potrzebami.
Specyfikacja sprzętu
Rozmiar produktu
Waga
Prędkość

Średnica 19mm * Długość 68mm
22g
Odczyt plików>1200kbs, Zapis
plików>1000kbps
2.0 (HS)
Wbudowana 280mAh Bateria litowopolimerowa
1.5-2godzin
<0.8W
Wbudowana 4GB
736*480
AVI
30 klatek na sekundę
-5 C-40 C
-20 C-80 C
Maksymalnie 3 mega
Windows Media Player, VLC Player,
Quicktime etc
Windows 98 / ME / XP / 2000 / Vista / 7 /
Mac OS X 10.5 lub lepszy

USB
Zasilanie
Czas pracy baterii
Pobór mocy
Pamięć
Rozdzielczość
Format wideo
Prędkość nagrywania
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Piksele
Odtwarzacz
System operacyjny
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Rozwiązywanie problemów
Problem
Nie uruchamia się

Wyłącza się automatycznie
Zielona kontrolka LED miga
Urządzenie nie jest
rozpoznawane podczas
połączenia z komputerem

Automatyczne wyłączanie
bezpośrednio po włączeniu

Możliwa przyczyna
Bateria jest wyczerpana

Rozwiązanie problemu
Naładuj baterię

Awaria urządzenia
Bateria jest wyczerpana

Zresetuj urządzenie i
uruchom je ponownie
Naładuj baterię

Kabel USB jest uszkodzony

Wymień kabel na nowy

Bios w komputerze jest
wyłączony
Płyta główna komputera
nie obsługuje gniazda USB
Słaba bateria

Włącz USB
Zaktualizuj sterowniki płyty
głównej
Naładuj baterię

Ostrzeżenie








Użytkowanie: Proszę ściśle przestrzegać wymienionych instrukcji. Produkt nie
może być użytkowany w nielegalnych celach. Użytkownik jest w pełni
odpowiedzialny za swoje ewentualne nielegalne działania.
Bateria: Jeśli nie używałeś urządzenia przez długi czas, zalecamy ponowne pełne
ładowanie baterii przed następnym użyciem.
Bezpieczeństwo plików: Produkt nie jest profesjonalnym urządzeniem pamięci
masowej. Nie gwarantuje integralności i bezpieczeństwa zapisywanych plików
wideo. Prosimy o stworzenie kopii zapasowych ważnych plików wideo na
komputerze lub innym urządzeniu.
Jakość zapisu wideo: Produkt nie jest profesjonalną kamerą wideo. Dlatego nie
gwarantuje profesjonalnej jakości plików wideo.
Temperatura przechowywania: -20 C-80 C. W celu zwiększenia trwałości
kamery najlepiej używać jej w temperaturze pokojowej.
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Deklaracja zgodności CE: Urządzenie spełnia normy i dyrektywy Unii Europejskiej
oraz standardy techniczne. Posiada sygnaturę CE. Dokumenty techniczne i najnowsza
deklaracja zgodności CE są dostępne do wglądu na naszym publicznym serwerze
http://service.alan-electronics.de

Recykling: Zarządzenie Unii Europejskiej WEEE zabrania wyrzucania używanego
sprzętu elektronicznego do domowych pojemników na śmieci. Lokalne społeczności
dostarczą pojemników do składowania odpadów elektronicznych oraz zużytego
sprzętu elektronicznego. Prosimy o korzystanie z pojemników na odpady
elektroniczne, niech będzie to twoim wkładem w recykling, pamiętaj, że jest to
zupełnie bezpłatne.
Europejska 2 letnia gwarancja:
Dystrybutor, dealer, lub sklep detaliczny udziela gwarancji jakości
pierwszemu nabywcy dotyczącej zarówno całego produktu jak i
jego poszczególnych części użytkowanych w sposób normalny
oraz w normalnych warunkach na okres dwóch lat od daty
zakupu, ewentualne awarie i defekty będą naprawiane lub
produkt będzie bezpłatnie wymieniany na nowy (według opinii
producenta). Żeby uzyskać naprawę lub wymianę sprzętu na zasadzie gwarancji,
należy wysłać produkt wraz z dowodem gwarancji (np. kopią paragonu fiskalnego),
opisem defektu do dystrybutora, dealera lub jego autoryzowanego serwisu.
Gwarancja nie obejmuje produktu lub jego części, gdy w opinii producenta został
uszkodzony w wyniku modyfikacji przez użytkownika, nieodpowiedniej instalacji,
niewłaściwego użytkowania, wypadku lub w sytuacji gdy z produktu został usunięty
przez użytkownika numer seryjny produktu. Gwarancja nie obejmuje dodatkowo
kupionych akcesoriów lub problemów spowodowanych przez nie autoryzowane lub
nie dedykowane akcesoria takie jak zewnętrzne źródła energii oraz skoki napięcia
spowodowane przez nie, diody LED lub żarówki, zepsute lub uszkodzone okna ze
szkła akrylowego, części obudowy i akumulatory. Prosimy kontaktować się z osobą, u
której dokonano zakupu lub kontaktować się bezpośrednio z naszym partnerem
serwisowym.
Adres serwisowy dla produktów sprzedanych na terenie Anglii:
ALAN UK LTD.
Unit 2
Callenders
Paddington Drive
Strona 10 z 11
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2014, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

www.conrad.pl
Swindon, Wiltshire
SN5 7YW

Adres serwisowy dla produktów sprzedanych na terenie Niemiec:
PST professional support technologies GmbH
Breitscheider Weg 117a
40885 Ratingen
Nasz serwis telefoniczny jest dostępny na terenie Niemiec pod numerem 01805012204 (koszt rozmowy wynosi 14 Centów za minutę, natomiast wyższe opłaty
mogą być pobierane przez taryfę operatora) lub pod adresem e-mail
alan-service@ps-tech.de

©2011 – Alan Electronics GmbH
Daimlerstr. 1 k – D-63303 Dreieich
www.alan-electronics.de - www.albrecht-online.de

http://www.conrad.pl
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