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VIP
Video Interview
Užívateľská príručka
Obsah dodávky:
1x VIP
1x Adaptér napájania
1x USB kábel

1x Užívateľská príručka
Technická špecifikácia:
Vnútorná pamäť: 2, 4 nebo 8 GB
Rozmery: 142 x 15 mm 
Hmotnosť: 30 g 
Typ batérie: Li-Ion batérie
Čas nabíjania: cca. 2 – 2,5 hodiny
Čas nahrávania: až 60 – 70 min.
Video formát: AVI 
Video rozlíšenie:640 x 480 / 30 obr.
Foto rozlíšenie:1280 x 1024 
Veľkosť súborov:cca. 21MB/min.

Popis:
1. (Zapnutie/vypnutie)
     Štart/Stop
2. LED
3. Tlačidlo Reset
4. Prepínač MODE
5. Konektor USB 
6. Objektív fotoaparátu

1. Výber Módu:
Prepnutím prepínača na ľavej strane bude 
aktivované Video.
Prepnutím prepínača na pravej strane 
bude aktivované Foto.

2. Zapnutie:
Stlačte tlačidlo START/STOP podržte, kým sa žľtá LED rozsvieti. V režime foto 
bliká.

3. START/STOP:
Krátko stlačte tlačidlo Spustiť zaznamenávanie (modrá LED sa rozsvieti), pre 
prerušenie záznamu opätovne stlačte tlačidlo (LED dióda zhasne). V móde 
fotografovanie, stlačením tlačila zaznamenáte obrázok (Led dióda bliká po dobu 
2 sekúnd).

4. Vypnutie:
Stlačením a podržaním tlačidla START/STOP kameru vypnete. Žltá dióda 
zhasne. (Kamera sa automaticky vypína po 1 minúte nečinnosti .)
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5. Pripojenie k PC (cez USB rozhranie):
Pred pripojením kamery k PC vždy kameru vypínajte.

Pre pripojenie kamery k počítaču použite USB kábel. Operačné systémy ako sú 
Windows2000/ME/XP/Vista automaticky rozpoznajú pripájané zariadenie 
a automaticky nainštalujú príslušné ovládače typu „Mass storage device“.

7. Nastavenie datumu a času:
Vo video súboroch zariadenie zobrazuje dátum a čas vo formáte " rok - mesiac -
deň hodiny -minúty - sekundy " .

Postup pre nastavenie dátumu a času :
(a) Najprv kameru vypnite! - > Pripojte kameru k počítaču / notebooku - > 
otvorte vymeniteľný disk zariadenia - > klikom pravej myši na voľné miesto v 
koreňovom adresári - > a zo zobrazenej ponuky vyberte - > Nový Textový 
dokument. Súbor pomenujte „time“. Je dôležité, aby súbor mal príponu "txt".

(b) Otvorte textový dokument "time.txt" a zadajte dátum a čas vo formáte: " Rok 
- Mesiac - deň Hodiny - Minúty - Sekundy "
Príklad nastavenia dátumu a času: 2009-01-01 12:01:01

(c) Uloženie nastavenia dátumu / času:
-> kliknite na Súbor na príkazovej lište a súbor uložte Uložiť.

8. Riešenie problémov:
Otázka: Čo sa stane, ak mi pri nahrávaní dôjde kapacita batérie?
Odpoveď: Pred vypnutím, kamera automaticky uloží celú nahrávku.
Otázka: Čo môžem robiť, v prípade, že zariadenie nereaguje na stlačenie 
žiadneho tlačidla.
Odpoveď: Stlačte tlačidlo RESET a opätovne kameru zapnite.
Otázka: Ako môžem súbory vymazať z vnútornej pamäte kamery?
Odpoveď: Vymažte súbory jednotlivo za pomoci PC, alebo naformátujte celú 
pamäť vo formáte FAT32.

7. Dôležité upozornenie:
(1) Pri nahrávaní nestláčajte tlačidlo RESET, nahrávanie bude prerušené a 
môže dôjsť k zmazaniu nahratých dát.
(2) Po použití kamery vždy nabite batériu. Pri nabíjaní bliká žltá dióda, v 
okamihu, keď je batéria nabitá, svieti trvalo.
(3) V prípade, že sa v nahratých videách objavia chyby (interferencia, chýba 
zvuk, prerušovaný záznam apod.) nainštalujte novšiu kodek DivX / Xvid z Media 
Playera.




