INSTRUKCJA OBSŁUGI
REJESTRATOR-KAMERA

MD-66

1. Funkcje urządzenia
●

Format zapisu wideo: AVI 640 x 480 pikseli,

●

Zasilanie bateryjne lub z instalacji samochodowej 12V,

●

Zapis na kartę SD/MMC (również SD HC) maksymalnie 32GB - brak w zestawie,

●

Jednoczesny zapis audio i wideo,

●

Wbudowany oświetlacz IR.

2. Obsługa urządzenia
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1 Oświetlacz IR

8 Przycisk TIME

2 Kamera

9 Przycisk REC/PLAY

3 Mikrofon

10 Dioda LED niebieska

4 Wyjście wideo

11 Przycisk ON/OFF

5 Gniazdo karty SD

12 Przycisk MODE

6 Gniazdo USB

13 Dioda LED czerwona

7 Gniazdo zasilania (5V)

14 Klapka akumulatora

Zasilanie urządzenia
Urządzenie może być zasilane z wewnętrznego akumulatora litowo – jonowego lub za
pomocą dołączonego adaptera z instalacji samochodowej (gniazdo zapalniczki).
Akumulator należy umieścić pod tylną klapką, a następnie podłączyć rejestrator do
gniazda USB włączonego komputera w celu naładowania akumulatora (2 – 3 godziny).

Nagrywanie wideo
Za pomocą przycisku ON/OFF włączyć urządzenie. Rejestrator automatycznie
przejdzie w tryb nagrywania sygnalizując pulsowaniem niebieskiej diody LED.
Aby zatrzymać nagrywane należy wcisnąć przycisk REC/PLAY. Wyłączenie nagrywania
sygnalizowane jest ciągłym świeceniem niebieskiej diody LED. Ponowne wciśnięcie
przycisku REC/PLAY spowoduje rozpoczęcie nagrywania.

Odtwarzanie nagrań na monitorze TV.
Podłączyć rejestrator do monitora odpowiednim kablem (żółty – wideo, biały – audio).
(1) Wcisnąć przycisk MODE – wejście do trybu podglądu,
(2) Przyciskiem REC/PLAY wybrać odpowiedni fragment nagrania,
(3) Zatwierdzić wybór przyciskiem TIME,
(4) Włączyć odtwarzanie przyciskiem REC/PLAY.
(5) Zmiana szybkości odtwarzania (2x...8x) możliwa jest za pomocą przycisku TIME.
(6) Aby wyjść z trybu podglądu wcisnąć przycisk MODE.

Ustawianie aktualnej daty i czasu
Podłączyć rejestrator do monitora odpowiednim kablem (żółty – wideo, biały – audio).
(1) Przyciskiem REC/PLAY wyłączyć nagrywanie.
(2) Wcisnąć przycisk TIME – wejść w tryb ustawień daty i czasu.
(3) Przyciskami REC/PLAY oraz MODE ustawić odpowiednią wartość,
(4) Za pomocą przycisku TIME przejść do kolejnych pól.

Podłączenie do PC
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Po podłączeniu
widnieje w systemie jako wymienny dysk i nie wymaga instalowania dodatkowych
sterowników. Nagrania możemy odtwarzać bezpośrednio z rejestratora lub przegrywać na
dysk komputera.

3. Specyfikacja techniczna
Wyjście Audio/Video:
Rozdzielczości zapisanego obrazu:
Prędkość zapisu:
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:
Pamięć wewnętrzna
Zapis pamięci

1x (mini JACK)
640 x 480
30 kl/s
Karta pamięci typu SD i SDHC do 32GB
(nie zawarta w zestawie)
brak
ok. 40MB/min

Zasilanie:

wewnętrzna bateria BL-4C Li-Ion 800mAh
lub adapter samochodowy (gniazdo
zapalniczki)

Wymiary:

78 x 63 x 26 mm

Waga:

80 g

