Wprowadzenie
Dziêkujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf
RD32.
Urz¹dzenie posiada wytrzyma³¹ obudowê wysokiej jakoœci. Dziêki
odpornoœci na wodê, kurz i uderzenia œwietnie sprawdzi siê w ka¿dych
warunkach.
Kamera Redleaf RD32 to produkt przeznaczony dla osób aktywnych,
które pragn¹ aby ich sportowe wyczyny pozosta³y w pamiêci na d³u¿ej.
Kamera RD32 œwietnie sprawdzi siê podczas wypadów rowerowych,
rajdów samochodowych, sp³ywów kajakowych oraz wszêdzie tam
gdzie zaprowadzi Ciê Twoja wyobraŸnia!
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Prosimy o dok³adne przeczytanie tej instrukcji, zawiera ona
najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa oraz korzystania
z urz¹dzenia. Prosimy o jej zachowanie!

Specyfikacja

・Wodoszczelnoœæ do 20m
・Obiektyw HD o k¹cie widzenia 120°
・Powiadomienia wibracjami o stanie kamery
・Rozdzielczoœæ wideo 1280*720p AVI 30fps
・Wbudowany akumulator Litowo-jonowy 850mAh do 3h
・Z³¹cze TV-out
・Funkcja rejestratora samochodowego - nagrywanie w pêtli
・8 ultra-jasnych diód LED
・Interwa³ zdjêæ
・Funkcja kamery internetowej
・Funkcja latarki – czas œwiecenia do 10h
・Cyfrowa stabilizacja obrazu
・Wbudowany mikrofon
・Wsparcie dla kart MicroSD do 32GB
・USB 2.0 z mo¿liwoœci¹ ³adowania akumulatora
・Waga 75g
・Wymiary 90x41x36mm

Budowa

W zestawie
- kamera Redleaf RD32
- uchwyt monta¿owy na
rower
- ³adowarka
- kabel USB
- kabel TV-out
- pokrowiec
- instrukcja i cd

1. Uruchamianie
W³ó¿ kartê microSD, wciœnij przycisk zasilania i trzymaj go przez
dwie sekundy. Dioda informacyjna zaœwieci siê na niebiesko.
Oznacza to proces uruchamiania. Uruchamianie mo¿e potrwaæ kilka
sekund zale¿nie od pojemnoœci karty MicroSD i iloœci zapisanych na
niej danych
Uwaga: Jeœli dioda informacyjna miga szybko na niebiesko oznacza
to brak karty microSD.
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Krótkie naciúniæcie przycisku zasilania umoýliwi zmianæ trybu:
1: Tryb gotowoúci do nagrywania wideo - niebieska dioda bædzie
stale úwieciã.
2: Tryb gotowoúci dla robienia zdjæã - czerwona dioda bædzie stale
úwieciã.
3: Tryb gotowoúci dla nagrywania wideo z opcj¹ wykrywania ruchu niebieska i ¿ó³ta dioda bêd¹ stale úwieciã.
4: Tryb gotowoúci dla robienia zdjêæ z opcj¹ wykrywania ruchu czerwona i ¿ó³ta dioda bêd¹ stale úwieciã.

2. Nagrywanie wideo

Po wùàczeniu urzàdzenia naciúnij krótko przycisk nagrywania.
Kamera zawibruje, dioda informacyjna zacznie pulsowaæ na
niebiesko. Ponowne krótkie naciúniæcie przycisku nagrywania
spowoduje pojedynczà wibracjæ, a nastæpnie zaúwiecenie na staùe
niebieskiego wskaênika, co bædzie oznaczaã, ýe film zostaù
zatrzymany I zapisany.
Uwaga: W przypadku nagrywania filmu poza wodà proszæ usunàã
wodoszczeln¹ zatyczkæ w tylnej czæúci urzàdzenia aby uzyskaã
lepszà jakoúã dêwiæku.

3. Fotografowanie
Naciúnij krótko przycisk zasilania, by przejúã w tryb gotowoúci dla
robienia zdjæã. Pojawi siæ na staùe czerwona dioda. By zdjæcie zostaùo
wykonane i zapisane naleýy krótko nacisnàã przycisk nagrywania.
Wykonanie zdjæciazakomunikuje
zgaœniêcie diody, pojedyncza
wibracja, a nastæpnie zapalenie siê na staùe czerwonej diody.

4. Nagrywanie wideo w trybie wykrywania ruchu
Kiedy kamera wykryje ruchome obiekty, bêdzie nagrywaæ wideo przez
10 sekund,1 minutê 5 minut lub 10 minut (w zale¿noœci od
zaprogramowanych ustawieñ). Nastêpnie automatycznie zapisze plik
z filmem, jednoczeœnie rozpoczynaj¹c zapis nastêpnego filmu po
wykryciu kolejnego ruchu.
Czas zapisu dla nagrywania w trybie wykrywania ruchu mo¿e byæ
zmieniany w ustawieniach kamery.

5. Wykonywanie zdjêæ w trybie wykrywania ruchu
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Kamera robi zdjêcia automatycznie w momencie zarejestrowania
ruchomych obiektów.

6. Latarka

W ka¿dym trybie (wy³¹czaj¹c tryb odtwarzania TV-out) mo¿esz u¿yæ
doœwietlaj¹cych œwiate³ LED. Wciœnij przycisk latarki raz aby œwieci³o
siê 8 diód, drugi raz aby swieci³y siê 4 diody, trzeci raz aby wy³¹czyæ.

8. Wy³¹czanie kamery

Podczas gdy kamera jest w stanie bezczynnoœci naciœnij i przytrzymaj
przycisk zasilania przez dwie sekundy. Niebieska dioda zaœwieci siê
trzy razy, a kamera zawibruje. Urz¹dzenie wy³¹czy siê.

9. Pobieranie plików na komputer.

Proszê wy³¹czyæ aparat przed pod³¹czeniem go do komputera.
Kamera w³¹czy siê automatycznie po pod³¹czeniu, a dysk wymienny
pojawi siê w oknie "mój komputer".

10. Funkcja kamery internetowej
Zainstaluj oprogramowanie z p³yty CD, pod³¹cz uruchomion¹ kamerê
do komputera.

11. £adowanie akumulatora
Pod³¹cz zasilacz do gniazdka sieciowego i po³¹cz z nim kamerê.
£adowanie sygnalizuje czerwona dioda, która zgaœnie po jego
zakoñczeniu.

12. Wyjœcie wideo
Pod³¹cz kabel AV do kamery, ¿ó³t¹ wyczkê pod³¹cz do gniazda wideo
w telewizorze, bia³¹ do gniazda audio.W³¹cz kamerê. Po kilku
sekundach pojawi siê w tym samym czasie czerwone i niebieskie
œwiat³o, a ostatnie zrobione zdjêcie lub film wyœwietli siê na ekranie
telewizora.
Aby przegl¹daæ zdjêcia i filmy na ekranie telewizora u¿yj przycisków
“góra” i “dó³”, aby odtworzyæ film u¿yj przycisku “odtwarzanie”.

13. Ustawianie parametrów kamery.
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Aby wejœæ w tryb ustawieñ, pod³¹cz kamerê do telewizora i wciœnij
przez d³u¿szy czas przycisk nagrywania.
Nawigacja odbywa siê poprzez wciskanie przycisków „w górê” i „w
dó³”, zatwierdzanie poprzez wciœnêcie przycisku nagrywania. Aby
zapisaæ zmiany i wyjœæ z ustawieñ przyciœnij i przytrzymaj przycisk
nagrywania.
Elementy ustawieñ:
1. Jakoœæ: najlepsza, standardowa, ekonomiczna
2. Czas zapisu w trybie wykrywania ruchu: 10 sekund, 1 minuta, 5 minut, 10 minut
3. Automatyczne kasowanie w trybie wykrywania ruchu: on / off
Opis: Ustawianie funkcji nagrywania w pêtli. Kiedy karta microSD zape³ni siê
podczas zapisu w trybie wykrywania ruchu, kamera automatycznie zacznie usuwaæ
najstarsze pliki, aby rozpocz¹æ nowe nagranie. Jeœli wy³¹czysz tê funkcjê, kamera
wy³¹czy siê po zape³nieniu karty MicroSD.
5.Czêstotliwoœci oœwietlenia: 60Hz, 50Hz
Opis: Ustawianie czêstotliwoœci oœwietlenia jest zale¿ne od czêstotliwoœci pr¹du
elektrycznego.
6. Format syga³u TV: NTSC, PAL
7. Dostêpne jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, w³oski, hiszpañski, portugalski,
chiñski, japoñski
8. Oznaczanie zdjêæ: data i godzina, wy³¹czone
9. Wersja oprogramowania

Ustawianie daty i godziny
W celu ustawienia poprawnej daty i godziny utwórz na karcie
pamiæci plik “time.txt” o nastæpujàcej treúci:
Wideo z datà i godzinà: 2010.08.08 20:00:00 Y
Wideo bez informacji: 2010.08.08 20:00:00 N
Zachowaj odstepy pomiædzy datà, godzinà i informacjà o
wyúwietlaniu.
Zapisz plik.

