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Instrukcja obsługi długopisu - kamera

 

 

 

Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować urządzenie wykorzystując do tego kabel 
mini USB – USB dołączony do urządzenia oraz wyposażyć je w kartę pamię

 

Włączenie: 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia/wyłączenia (ON/OFF) przez około 2 sekundy. 
Dioda sygnalizacyjna zaświeci się na zielono – urządzenie jest w stanie gotowości. 

 

Wykonywanie zdjęć: 
W trybie gotowości naciśnij raz guzik ON/OFF. Zielona dioda zgaśnie na około 1,5 sekundy, 
a następnie zaświeci się ponownie. Zdjęcie wykonane i zapisane na karcie pamięci. 

Rozpoczęcie nagrywania video: 
W trybie gotowości należy nacisnąć i przytrzymać w trybie gotowości guzik ON/OFF – 
zielona dioda mignie 3 razy – oznacza to rozpoczęcie nagrywania video, podczas którego 
zielona dioda będzie migała co około 1,5 sekundy. 

Zakończenie nagrywania video: 
Podczas nagrywania należy nacisnąć jednokrotnie guzik ON/OFF – zielona dioda mignie 
szybko po czym zaświeci się światłem ciągłym – nagranie jest zapamiętane na karcie pamięci, 
a urządzenie przechodzi w tryb gotowości. 

Rozpoczęcie nagrywania głosu – funkcja dyktafonu: 
W trybie gotowości należy dwukrotnie nacisnąć przycisk ON/OFF – czerwona dioda mignie – 
rozpoczęto nagrywanie audio – podczas nagrywania czerwona dioda miga co ok. 1,5 sekundy. 

Zakończenie nagrywania audio: 
Podczas nagrywania należy nacisnąć jednokrotnie guzik ON/OFF – czerwona dioda mignie 
szybko po czym zielona dioda zaświeci się światłem ciągłym - nagranie jest zapamiętane na 
karcie pamięci, a urządzenie przechodzi w tryb gotowości. 

Wyłączenie urządzenia: 
W trybie gotowości należy nacisnąć i przytrzymać guzik ON/OFF około 5 sekund. Dioda 
czerwona mignie raz i urządzenie wyłączy się. 

Ładowanie: 
Podłącz urządzenie do portu USB komputera za pomocą kabla mini USB – USB, ładowanie 
zostanie rozpoczęte, dioda sygnalizacyjna będzie mrugać. Po zakończeniu ładowania dioda 
czerwona zaświeci się na stałe – ładowanie zakończone.  

Odczytywanie zapisanych filmów: 
Podłącz długopis do komputera przy pomocy kabla mini USB – USB. System wykona 
automatyczną instalację urządzenia – żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane w 
systemach powyżej Windows 98. Urządzenie zostanie rozpoznane jako pamięć przenośna. 
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