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UWAGA: Mikro kamera MD80 do prawidłowej pracy wymaga zainstalowania karty microSD. 

 

Ładowanie kamery MD80 

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.  Kiedy rozpocznie się ładowanie, zaświeci 

się czerwona dioda. 

 

Włączanie/wyłączanie kamery 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER aż do momentu zmiany koloru diody LED na niebieski. 

Urządzenie jest gotowe do pracy.  

2. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk POWER aż do momentu zgaśnięcia diody 

sygnalizacyjnej LED. 

 

 

Nagrywanie wideo (tryb obsługi ręczna) 

włącznik 

obiektyw 

rozpocznij/zatrzymaj 

nagrywanie 
dioda 

sygnalizacyjna 
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1. Włącz urządzenie. 

2. Aby rozpocząć nagrywanie naciśnij raz przycisk nagrywania. Rozpoczęcie nagrywania jest 

sygnalizowane powolnym migotaniem diody LED.  

3. Aby przerwać nagrywanie ponownie naciśnij przycisk nagrywania. 

 

Nagrywanie wideo (tryb pracy z detekcją dźwięku) 

 

1. Włącz kamerę. 

2. Naciśnij krótko przycisk MODE 

3. Od tego momentu kamera będzie się uruchamiała w chwili wykrycia dźwięku. 

4. Kamera wyłączy po 2 minutach od chwili zaniknięcia braków sygnałów dźwięków w jej 

otoczeniu. 

5. Kamera uruchomi się automatycznie po ponownym wykryciu dźwięku. 

 

Przejście do trybu aktywacją dźwiękiem jest sygnalizowane świeceniem się niebieskiej i szybkim 

miganiu czerwonej diody. W przypadku wykrycia dźwięku o poziomie powyżej 60 dB, 

automatycznie rozpocznie się nagrywanie. 

 

Gdy urządzenie pracuje nieprawidłowo lub nie reaguje, musi zostać zresetowane. W tym celu 

skorzystaj z przedmiotu o małej średnicy, żeby nacisnąć przycisk RESET. 

 

Uwaga: 

Upewnij się, czy karta microSD została włożona przed włączeniem kamery. 

Maksymalna obsługiwana pojemność karty wynosi 16GB. 

 

Ustawienie czasu 

 

W tym celu podążaj według następujących kroków: 

1. Stwórz plik tekstowy w folderze karty pamięci microSD i nazwij go „TAG.TXT”. 

2. Otwórz plik „TAG.TXT” i wpisz aktualny czas w formacie 

[Data][Spacja][Przejdź do nowej linii]    

[Czas] 

Przykład: 

2009/07/22 

12:00:00 
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UWAGA: nagrywanie lub podsłuchiwanie osób bez ich zgody jest niezgodne z prawem. 
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