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VIP
Video Interview
Uživatelský manuál
Obsah balení:
1x VIP
1x síťový adaptér
1x USB kabel
1x Uživatelský manuál
Technická specifikace:
Vnitřní paměť: 2, 4 nebo 8 GB
Rozměry: 142 x 15 mm 
Hmotnost: 30 g 
Napájení: Li-Ion baterie
Doba nabíjení: cca. 2 – 2,5 hodiny
Doba záznamu: až 60 – 70 min.
Video formát: AVI 
Rozlišení videa: 640 x 480 / 30 obr.
Rozlišení fotografií: 1280 x 1024 
Velikost souborů: cca. 21MB/min.

Popis:
1. Zapnout/vypnout
     Start/Stop
2. LED
3. Tlačítko reset
4. Přepínač režimu
5. Konektor USB 
6. Objektiv kamery

1. Výběr režimu:
Posunutí přepínače vlevo = video
Posunutí přepínače vpravo = fotoaparát

2. Zapnutí:
Stiskněte a držte tlačítko START/STOP až se rozsvítí žlutá LED (v režimu 
fotografování LED bliká).

3. START/STOP:
Krátkým stiskem tlačítka START/STOP spustíte nahrávání (modrá LED se 
rozsvítí) opětovným stiskem nahrávání zastavíte (modrá LED zhasne). V režimu 
fotografování krátkým stiskem vyfotografujete scénu (modrá LED se rozsvítí 
pouze na 2).

4. Vypnutí:
Stištěním a podržením tlačítka START/STOP na několik vteřin až žlutá LED 
zhasne (pokud bude zařízení ponecháno na dobu 1 minuty v nečinnosti, 
automaticky se vypne).

5. Připojení k PC (USB):
Před připojením zařízení k PC ho vždy vypněte.
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Pro připojení použijte USB kabel, nebo zařízení připojte přímo do volného USB 
rozhraní na počítači. Operační systémy, např. Windows 2000/ME/XP/Vista 
zařízení automaticky rozpoznají a nainstalují jako vyměnitelný disk „Mass 
storage device“.

7. Nastavení datumu a času:
Ve video souborech zařízení zobrazuje datum a čas ve formátu „rok-měsíc-den 
hodiny-minuty-vteřiny".

Postup pro nastavení datumu a času:
Nejprve kameru vypněte ! -> připojte kameru k počítači/notebooku -> otevřete 
vyměnitelný disk zařízení -> klikem pravé myši na volné místo v kořenovém 
adresáři -> a ze zobrazené nabídky vyberte -> Nový Textový dokument. Soubor 
pojmenujte time. Je důležité, aby soubor měl příponu "txt" 

(a) Otevřete textový dokument "time.txt" a zadejte datum a čas ve formátu: 
„Rok-Měsíc-den Hodiny-Minuty-Vteřiny". 
Příklad nastavení datumu a času: 2009–01–01 12:01:01 

(b) Uložení nastavení datumu/času: 
-> klikněte na Soubor na příkazové liště a soubor uložte Uložit.

8. Otázky a odpovědi (FAQ):
Otázka: Co se stane, pokud se během nahrání nahrávání vybije baterie?
Odpověď: Před tím, než se kamera vypne, budou všechny záznamy 
automaticky uloženy.
Otázka: Co mohu dělat, pokud kamera přestane reagovat, např. na stisk 
tlačítka?
Odpověď: Stiskněte tlačítko RESET, a pak kameru opět zapněte.
Otázka: Jak mohu smazat soubory z vnitřní paměti?
Odpověď: Jednotlivé soubory můžete smazat pomocí PC, nebo můžete 
naformátovat celý disk (FAT32).

7. Důležité poznámky:
(1) Tlačítko RESET nestlačujte v průběhu nahrávání – nahrávání bude 
zastaveno a záznam bude smazán. 

(2) Po použití kameru vždy nabijte baterii. Během nabíjení bliká žlutá LED. Po 
nabití baterie, žlutá LED trvale svítí.

(3) V případě, že se v nahrávce vyskytnou chyby (např. chybějící zvuk, 
obrazové interference apod.) nainstalujte novější kodek “DivX/Xvid Codec pack” 
pro Windows Media Player. 




