
Mini DV instrukcja obs ugi 

O produkcie : 

Nagrywanie w formacie AVI 

Rozdzielczo  : 720x480/ 30 klatek/s 

Zdj cia: 1280x1240p 

Obs uguje porty USB 1.1 oraz 2.0  

Obs uguje karty max 16GB T-Flash  

Wbudowany akumulator Litowy daje czas pracy ok. 75 minut 

Instrukcja u ytkowania: 

Kamera ma wbudowan  bateri  litow , przez co przed u yciem nale y 
na adowa  akumulator w celu uuffoorrmmoowwaanniiaa pakietu. Aby akumulator 
uzyska  swoja maksymalna wydajno  nale y go adowa  ok. 3-4 godzin. 
adowie odbywa si  poprzez pod czenie kamery przez kabel USB do 

komputera. W momencie kiedy kamera ma zbyt niski poziom 
akumulatora, przechodzi w tryb zabezpieczaj cy j  przed nadmiernym 
roz adowaniem przez co kamery nie mo na w czy . Wówczas przed 
uruchomieniem nale y najpierw na adowa  akumulator.  

Uruchamianie kamery, w trybie kontroli d wi ku:  

Najpierw nale y w  kart  pami ci do czytnika kamery. 

Przesun  prze cznik na pozycj  ON i wcisn  przycisk M aby w czy  
kamer . Zapali si  czerwona dioda sygnalizuj ca wej cie w tryb 

wi kowej kontroli nagrywania. Znaczy to e kamera jest w trybie 
uruchamiania d wi kiem i rozpocznie nagrywanie kiedy odnotuje d wi ki 

niejsze ni  60dB. Kiedy zaczyna mruga  niebieska dioda, znaczy e 
kamera rozpocz a nagrywanie, po up ywie 2 minut w sytuacji kiedy 
kamera nie odbiera d wi ku przejdzie w stan czuwania automatycznie. 
Je eli kamera odbiera d wi ki g niejsze ni  60dB b dzie kontynuowa a 
nagrywanie do momentu zaniku d wi ku, i up ywie 2 min od momentu 
zaniku d wi ku.   

Rozdzielczo  nagrywanego obrazu to 720x480p i 30fps. 



Uwaga! 

Nale y si  upewni e karta pami ci zosta a poprawnie w ona do 
slotu, w przeciwnym wypadku kamera zauwa y brak karty i wy czy si  
automatycznie po up ywie 15sek, 

Zapisywanie pliku zajmuje troch  czasu wi c nie nale y szybko 
prze cza  przycisku nagrywania pomi dzy nagraniami gdy  mo e to 
spowodowa  brak ci ci pliku lub niekompletne fragmentu. Zawsze 
nale y da  kamerze czas na zapisanie poprzedniego filmu przed 
rozpocz ciem nagrywania kolejnego.  

 

 

Nagrywanie kamer : 

Nale y przesun  prze cznik ON/OFF w pozycje ON i wcisn  przycisk 
M, zapali si  czerwona dioda i kamera przejdzie w tryb kontroli d wi ku, 
nale y ponownie wcisn  przycisk M, spowoduje to przej cie w tryb 
nagrywania Video. Nast pnie nale y wcisn  przycisk Record/Stop, 
czerwona lampka b dzie si wieci  a niebieska gwa townie mruga , 
znaczy to e kamera rozpocz a nagrywanie. Aby zatrzyma  nagrywanie 
nale y wcisn  przycisk Record/Stop i pozwoli  kamerze na zapisanie 
ca ego pliku. Je eli chcemy znowu rozpocz  nagrywanie wystarczy 
ponownie wcisn  przycisk Record/ Stop. 

Robienie zd : 

Nale y uruchomi  kamer  przyciskiem ON/OFF oraz wcisn  przycisk 
„M” DWUKROTNIE. Kamera przejdzie w tryb fotografowania. Aby 
wykona  zdj cie nale y przycisn  przycisk nagrywania Record/Stop 
kamera wtedy zrobi jedno zdj cie. Czerwona kontrolka b dzie wieci  a 
niebieska mrugnie w momencie zrobienia zdj cia. Rozdzielczo  zdj cia 
to 1280x 1240p 

Nagrywanie z oddzielnym d wi kiem: 

Prze czy  przycisk ON/OFF w pozycje on jak w poprzednich 
przypadkach i wcisn  przycisk „M” TRZYKROTNIE, kamera wejdzie w 
tryb pracy oddzielnego d wi ku, sygnalizowa  to b  czerwona i 



niebieska dioda wiec ca jednocze nie sta ym wiat em. Aby rozpocz  
nagrywanie nale y wcisn  przycisk Record/Stop aby zako czy  nale y 
ponownie wcisn  przycisk.  

Automatyczne wy czanie kamery: 

Kamera wy czy si  samoczynnie w przypadku gdy: 

1.Poziom baterii jest zbyt niski 

2.Zbyt ma o miejsca na karcie pami ci 

3. Kamera w trybie czuwania, wy czy si  po 45 sekundach je eli nie 
przyci niemy adnego guzika w tym czasie. 

Resetowanie kamery: 

W przypadku kiedy kamera nie dzia a poprawnie lub jej dzia anie 
wzbudza nasze podejrzenia nale y wy czy  kamer  przyciskiem 
ON/OFF a nast pnie od czy  bateri .  

Uwaga! 

Kamery nie nale y u ywa  w skrajnych warunkach i temperaturach 
unika , zapylenia oraz wilgoci, kamera NIE jest wodoodporna. Nale y 
unika  bezpo redniego filmowania bardzo ostrego wiat a np. s ca.  

 

 


