Starlyf Security Cam
– kamera monitorująca

Instrukcja obsługi

Korzystanie z kamery poza sferą osobistą i domową podlega odpowiednim przepisom
dotyczącym ochrony danych osobowych w danym kraju. Producent i dystrybutorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkowników nagrań
dokonanych za pomocą produktu.
OSTRZEŻENIA
•
Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.
•
Zakres temperatury użytkowania: nie wystawiaj produktu na działanie temperatur
poniżej 0oC lub powyżej 40oC.
•
Wilgotność otoczenia podczas użytkowania: kamera nie jest wodoodporna. Upewnij się, że kamera zamontowana na zewnątrz nie zostanie wystawiona na działanie
deszczu.
•
Trzymaj z dala od silnych pól magnetycznych
i obszarów wysokiego napięcia.
•
Wymagania dotyczące czyszczenia: nie przechowuj kamery bez opakowania w miejscach, gdzie gęstość kurzu jest zbyt wysoka, aby uchronić przed nim kamerę i inne
jej części, ponieważ wpływa to na jej żywotność.
Opis produktu
A. Przycisk ON/RECORD i OFF
B. Lampka kontrolna LED
C. Soczewka kamery
D. Światła podczerwone
E. Mikrofon
F. Karta pamięci (brak w zestawie)
G. Slot na kartę micro SD
H. Port ładujący
I. Uchwyt obrotowy
J. Taśma dwustronna
K. Klips
L. Kabel USB
M. Śrubki
N. Kołki
O. Otwór resetu
W zestawie
1 kamera Starlyf Security Cam, 1 kabel USB,
1 instrukcja obsługi, 1 klips, 2 śrubki, 2 kołki,
1 uchwyt obrotowy

Gratulujemy zakupu Starlyf Security Cam, małej
i dyskretnej kamery nadzorującej, która pozwala nagrywać wszystko, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz
domu pod nieobecność właściciela.
Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zachowaj instrukcję, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić.
1. Funkcjonalności
•
kompaktowy design
•
kompatybilność z filmikami w formacie .AVI
•
obraz wysokiej jakości nawet przy słabym oświetleniu
•
rozdzielczość 720p i nagrywanie 30 klatek na sekundę
•
kompatybilność z kartami micro SD o pojemności do
32 GB
•
wbudowany akumulator litowy
Ładowanie akumulatora
Kamera ma wbudowany akumulator litowy. Naładuj go
przed pierwszym użyciem kamery. Pierwsze ładowanie
trwa 6 godzin, a każde kolejne 2 godziny. Ładuj baterię następująco:
Wskaźnik akumulatora
1. Włącz kamerę, naciskając przez cztery sekundy przycisk ON/RECORD i OFF (A). Jeśli lampka kontrolna LED
(B) świeci na czerwono, akumulator jest naładowany.
Jeśli lampka miga, akumulator jest na wyczerpaniu.
Zalecamy jak najszybsze naładowanie akumulatora.
Ładowanie przez komputer
Podłącz jeden koniec kabla USB (L) do portu ładującego (H)
w kamerze (rys. 3), a drugi koniec kabla podłącz do portu
USB w komputerze (rys. 4). Podczas ładowania kamery,
lampka kontrolna LED (B) będzie na zmianę świecić się na
czerwono i niebiesko. Kamera ładowana przez komputer
NIGDY nie nagrywa.
Nagrywanie i ładowanie baterii w tym samym czasie
Aby nagrywać i ładować kamerę w tym samym czasie,
ZAWSZE należy używać ładowarki podłączanej do gniazdka
(brak w zestawie).
1.

2.

Aby nagrywać i ładować kamerę w tym samym czasie
zalecamy użycie uchwytu obrotowego (I) oraz klipsa
(K), aby mocno przyczepić
kamerę (rys. 5). Stosuj się do instrukcji dotyczących montażu uchwytu i klipsa.
Kiedy kamera jest dobrze zamocowana do uchwytu obrotowego i klipsa (patrz

3.
4.

rysunek 6), podłącz jeden koniec kabla USB (L) do portu ładującego (H), a drugi
koniec do gniazdka (rys. 7).
Podczas ładowania kamery w gniazdku, lampka kontrolna LED (B) będzie migać co
3 sekundy. Podczas ładowania przez gniazdko elektryczne, kamera jednocześnie
nagrywa i ładuje się.
Kiedy kamera jest całkowicie naładowana, lampka kontrolna LED (B) świeci na czerwono.

Uwaga:
Kiedy nagrywasz i robisz zdjęcia, upewnij się, że kamera jest odpowiednio obrócona, aby
uniknąć konieczności późniejszego obracania obrazów. Kiedy soczewka jest skierowana
w Twoim kierunku, przycisk (A) powinien znajdować się po Twojej prawej stronie. Patrz
rysunek 2.
Nagrywanie filmów:
Kamera Starlyf Security Cam jest kompatybilna z kartami micro SD (brak w zestawie).
1. Włóż kartę pamięci (F) w slot karty micro SD (G). Włóż kartę prostopadle do slotu
kamery (patrz rysunek 8).
2.

Naciskaj przycisk ON/RECORD i OFF (A) przez cztery sekundy. Zapali się lampka kontrolna LED (B), a kamera zacznie nagrywać, kiedy wykryje ruch.

Kamera Starlyf Security Cam automatycznie nagrywa w pętli, aby jak najwydajniej wykorzystać miejsce na karcie pamięci. Jeśli czujnik nie wykryje żadnego ruchu przez minutę,
kamera pozostanie włączona, ale nie będzie nagrywać.
Tryb nocny: Kamera Starlyf Security Cam nagrywa wtedy, kiedy wykryje ruch, nawet gdy
jest ciemno. Światło podczerwone (D) jest wtedy aktywne, ale niewidoczne.
Tryb zdjęć:
1. Kiedy kamera jest w trybie video (świeci się czerwona lampka LED), przez dwie sekundy naciskaj przycisk ON/RECORD i OFF (A). Lampka kontrolna LED zmieni kolor
na niebieski, kiedy kamera będzie gotowa do robienia zdjęć. Rób zdjęcia, szybko naciskając przycisk zdjęć.
2. Aby powrócić do trybu video, naciskaj przycisk ON/RECORD i OFF (A) przez dwie sekundy. Zaświeci się czerwona lampka LED (B), a kamera zacznie nagrywać po wykryciu ruchu.
Pobieranie zdjęć i filmów:
1. Naciśnij kartę pamięci koniuszkiem palca. Kiedy karta się wysunie, wyjmij ją i włóż do
czytnika kart (brak w zestawie). Podłącz czytnik kart do komputera.
2. Jeśli nie posiadasz czytnika kart, podłącz kamerę bezpośrednio do komputera, używając do tego kabla USB (L). Patrz rysunki 3&4.
3. Pojawi się folder, w którym możesz przeglądać, zapisywać i usuwać filmiki oraz zdjęcia nagrane kamerą Starlyf Security Cam.

Montaż uchwytu obrotowego (I) i klipsa (K)
Klips (K):
1. Przyłóż tylną część kamery do klipsa i delikatnie naciśnij, aby przymocować. Upewnij
się, że klips dobrze wszedł w rowki na górze i dole tyłu kamery. Patrz rysunek 9. Kliknięcie oznacza, że klips został zamontowany odpowiednio.
2. Klips można użyć, aby przymocować kamerę do ubrania (patrz rysunek 10) lub innych rzeczy. Upewnij się, że kamera jest w odpowiedniej pozycji nagrywającej.
3. Aby wyjąć kamerę z klipsa (K), naciśnij na górne części klipsa paznokciami (patrz rysunek 18).
Uchwyt obrotowy (I) na powierzchniach poziomych:
1. Zamocuj kamerę na klipsie (K) według powyższej instrukcji.
2. Złącz klips (K; patrz rysunek 11) z uchwytem obrotowym (I), jak pokazano na rysunku
12.
3. Uchwyt obrotowy ma wiele różnych pozycji. Połóż go na poziomej powierzchni i wyceluj kamerę w miejsce, które chcesz nagrywać lub zrobić zdjęcie. Patrz rysunek 13.
Uchwyt obrotowy (I) na powierzchniach pionowych:
Mocowanie przy użyciu taśmy klejącej:
Uchwyt obrotowy (I) można zamocować na powierzchniach pionowych przy użyciu taśmy
dwustronnej (J).
1.
2.
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Zdejmij folię ochronną z taśmy klejącej (J) i przyłóż do tylnej bazy uchwytu obrotowego (I). Przyciśnij, aby upewnić się, że jest odpowiednio zamocowana. Patrz rysunek
14.
Zdejmij folię ochronną z drugiej strony taśmy dwustronnej przyczepionej do uchwytu obrotowego (I).
Przyczep uchwyt obrotowy (I) do wybranej powierzchni. Upewnij się, że jest dobrze
umocowany. Patrz rysunek 15.

Mocowanie przy użyciu śrubek:
Uchwyt obrotowy można zamocować przy użyciu dołączonych do zestawu śrubek (M) i
kołków (N).
1.
2.
3.
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Zrób dwie dziury o odpowiedniej średnicy w ścianie na dwa kołki (N) po dokładnym
zmierzeniu odległości między otworami.
Włóż kołki w otwory.
Przyłóż uchwyt obrotowy tak, aby dopasować jego otwory do tych wywierconych w
ścianie.
Zamocuj, używając dwóch śrub (M).

Kiedy uchwyt obrotowy jest zamocowany:
5. Przyczep klips (K) z kamerą do uchwytu obrotowego. Patrz rysunek 16.
6. Uchwyt obrotowy można ustawić na różne sposoby. Wyceluj kamerę w miejsce, które
chcesz nagrywać lub zrobić zdjęcie. Patrz rysunek 17.

RESETOWANIE
Jeśli kamera nie działa poprawnie z powodu nieodpowiedniego użytkowania lub z niewiadomych przyczyn, należy ją zresetować.
Użyj igły lub szpilki, aby nacisnąć przycisk w otworze resetu (O), który znajduje się obok
portu ładującego.
Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone, a kamera powinna zacząć poprawnie działać.
Specyfikacja techniczna:
•
Nagrywanie HD 720p
•
Detektor ruchu
•
Nagrywanie w pętli
•
Maksymalny czas nagrywania: 45 min
•
Kompatybilność z kartami pamięci do 32 GB (brak w zestawie)
•
Akumulator litowo-jonowy 160 mAh
UWAGA
UTYLIZACJA MATERIAŁÓW
Ten symbol oznacza, że zanim zdecydujesz się na utylizację produktu, powinieneś
się zapoznać z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu produktów tego typu. Nie wyrzucaj produktu z normalnymi odpadami komunalnymi. Zutylizuj produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkty elektryczne
i elektroniczne zawierają niebezpieczne substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ
na środowisko i życie ludzkie, dlatego powinny być odpowiednio utylizowane.
To urządzenie posiada podwójną izolację. Oznacza to, że uziemienie nie jest konieczne. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada temu na tabliczce
znamionowej urządzenia.
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