
Mikrokamera w długopisie HDMI 

PC-T1 - instrukcja obsługi 
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UWAGA: w celu nagrywania urządzenie musi zostać wyposażone w kartę pamięci microSD. 
 
Nagrywanie wideo (uruchamiane ręcznie) 

1. Włącz urządzenie przyciskając przez 3 sek. przycisk uniwersalny. 

2. Przełącz urządzenie w tryb pracy wideo  (tryb ręczny – położenie skrajne). Dioda 

sygnalizacyjna powinna świecić kolorem zielonym. 

3. Krótko przyciśnij przycisk uniwersalny by rozocząć nagrywanie. W czasie rejstracji wideo 

diody syngalizacyjne pulsują kolorem zielonym.   

4. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij krótko przycisk uniwersalny. 

5. Dostęp do nagrań możliwy jest po przełączeniu urządzenia do tryby foto/dostęp do danych. 

Nagrania są dostępne po podłączeniu urządzenia do złącza USB komputera w katalogu 

DCIM. 

 

 

Nagrywanie wideo (uruchamiane automatycznie – detekcja ruchu) 

 

1. Włącz urządzenie przyciskając przez 3 sek. przycisk uniwersalny. 

2. Przełącz urządzenie w tryb pracy wideo  (tryb ręczny – położenie środkowe). Dioda 

sygnalizacyjna powinna świecić kolorem niebieskim. 

3. Urządzenie rozpocznie nagrywanie po wykryciu ruchu i zakończy je ok. 1 minutę po jego 

zaprzestaniu.   

4. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij krótko przycisk uniwersalny. 

5. Dostęp do nagrań możliwy jest po przełączeniu urządzenia do tryby foto/dostęp do danych. 

Nagrania są dostępne po podłączeniu urządzenia do złącza USB komputera w katalogu 

DCIM. 

 

Mikrokamera jako aparat fotograficzny 

 

1. Włącz urządzenie przyciskając przez 3 sek. przycisk uniwersalny. 

2. Przełącz urządzenie w tryb pracy aparatu fotograficznego  (tryb ręczny – położenie skrajne). 

Dioda sygnalizacyjna powinna świecić kolorem niebiesko-zielonym. 

3. Krótko przyciśnij przycisk uniwersalny by wykonać zdjęcie.   

4. Dostęp do zdjęć możliwy jest po przełączeniu urządzenia do tryby foto/dostęp do danych. 

Nagrania są dostępne po podłączeniu urządzenia do złącza USB komputera. 

 

Wyłączanie urządzenia 

Aby wyłączyć urządzenie przyciśnij przycisk uniewrsalny przez okres ok. 3 sekund. Po wyłączeniu 

urządzenia diody sygnalizacyjne nie świecą. 
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Ładowanie urządzenia: 

Aby naładować urządzenie podłącz je do gniazda USB komputera lub standardowej ładowarki z 

gniazdem USB. Czas ładowania - ok. 3,5 godziny. 

 

Urządzenie pozwala na nagrywanie również podczas ładowania. 

 

Uwaga: 

Aby zadbać o dobrą wydajność urządzenia prosimy nie używać go w miejscach o dużej wilgotności, 

bezpośrednim narażeniu na wysoką lub niską temperaturę oraz miejscach w których występują 

duże ilości pyłów lub kurzu. 

 

Do czyszczenia urządzenia używaj specjalnych akcesoriów. Nie naprawiać samodzielnie urządzenia. 

W przypadku nieprawidłowego działąnia skontaktuj się z wskazanym centrum pomocy. 

Prosimy używać kamery w dobrze oświetlonych miejscach.  
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