Návod k použití

‐

T88+ WiFi Action Camera

UPOZORNĚNÍ!!!
Neupusťte kameru na zem.
Nepokládejte na kameru těžké předměty.
Udržujte kameru mimo dosah vody a kapalin (s výjimkou použití ve
vodotěsném pouzdru). Může dojít k poškození kamery.
Baterii dobíjejte přes USB kabel.
Nevystavujte kameru teplotám vyšším než 65 Ԩ.

1. SPECIFIKACE
Rozlišení videa: 1080p@60fps, 720p@120fps, 720@60fps.
Rozlišení fotografií: 5MP, 12MP.
Podpora Wi‐Fi připojení, dosah až 15 metrů.
Podpora 2.4G bezdrátové dálkové ovládání.
Režim pod vodou do 30M ‐ při použití vodotěsného pouzdra.
2 "LCD displej TFT.
3.7V / 1000mAh vyjímatelná lithium‐iontová baterie, výdrž 2 hodiny
nepřetržitého záznamu.

2. OBSAH BALENÍ
Kamera

3M oboustranná páska

Dálkové ovládání

USB kabel

Vodotěsné pouzdro

šroub

Přenosné pouzdro
Rovný nalepovací držák
Zakřivený nalepovací držák

3. OVLÁDÁNÍ
①

Spoušť

⑥

Mini HDMI

②

Zap/Vyp (POWER)

⑦

USB

③

Wi‐Fi

⑧

LED indikátor

④

LCD screen

⑨

Objektiv

⑤

Micro SD

⑩

Reset

4 JAK POUŽÍVAT KAMERU
4.1 Zapnutí / vypnutí
Zapnutí: stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 2 sekund,
LED indikátor zčervená.
Vypnutí: stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 2 sekund.

4.2 Natáčení videa
Pro zahájení nahrávání stisknutněte tlačítko SPOUŠŤ jednou,
opětovným stisknutím zastavíte nahrávání, videoklip bude
automaticky uložen.

4.3 Slow Motion
Pro přepnutí z režimu "Video" do režimu zpomalení pohybu
stiskněte tlačítko SPOUŠŤ po dobu 1,5 sekundy.

4.4 Fotografování
Pro zachycení snímku stistněte SPOUŠŤ v režimu picture.

4.5 Přehrávání
Stiskněte a podržte tlačítko SPOUŠŤ na 1,5 sekundy pro přepnutí z
režimu "picture" do režimu "playback". V tomto režimu můžete

přehrávat všechna Vaše videa i fotografie.

4.6 Nabíjení
Přípojte kameru do PC pomocí USB kabelu. Rozsvítí se červený indikátor.
Při plném nabití indikátor zhasne (cca za 2,5 hodiny).

5. NASTAVENÍ KAMERY
Je‐li kamera v režimu nahrávání, stiskněte jednou tlačítko POWER
(stiskněte krátce, pokud tlačítko podržíte dlouze, kamera se vypne), poté
vstupte do menu nastavení. Pomocí tlačítka Wi‐Fi pro posun, tlačítka
SPOUŠŤ potvrdit a tlačítka POWER zpět do předchozího menu.

6. Wi‐Fi
Poznámka: Ujistěte se, že je kamera plně nabitá.
A. Stáhněte si aplikaci "Codisk DV" do vašeho telefonu, nebo tabletu z
obchodu Google Play nebo Apple App Store.
B. Zapněte kameru, stiskněte tlačítko Wi‐Fi pro vstup do režimu Wi‐Fi.
C. Přejděte na Wi‐Fi nastavení vašeho telefonu, nebo tabletu, pak uvidíte
"WiFi‐cam‐000" v seznamu.
D. Vložte heslo "1234567890" pro spárování
E. Otevřete aplikaci "Codisk DV".

7. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
A. Fotografování
B. Video
C. Power Off
D. Indikátor

Fotografování: Stiskněte jednou pro pořízení fotografie.
Video: Stiskněte jednou pro nahrávání, stiskněte podruhé pro ukončení
nahrávání.
Power off: Stiskněte a podržte 4 sekundy pro vypnutí kamery.

Spárování kamery a dálkového ovládání
Stiskněte a podržte "Obraz" & "Video" po dobu 3 sekund, poté uvolněte.
Zapněte kameru.
Pokud se kamera zapne a na hodinkách svítí střední kontrolka modře, je
párování dokončeno.

