AKČNÍ OUTDOOROVÁ 4K KAMERA
CROWN DV140

Bezpečnostní opatření
1/

Kameru nevystavujte nárazům, předcházejte pádu na zem a dalším možnostem vzniku
mechanického poškození.

2/

Kameru neumísťujte do blízkosti objektů vytvářejících silné magnetické pole, jako
například magnety nebo elektromotory. Přistroj také nedávejte do blízkosti objektů
vysílajících silné rádiové vlny, jako např. antény. Silné magnetické pole může poškodit
výrobek nebo pořízené záznamy.

3/

Nevystavujte kameru působení vysokých teplot a přímému slunečnímu záření.

4/

Používejte pouze značkové microSD karty třídy 10. Karty neznačkových výrobců
nezaručují správné chování datového úložiště.

5/

Neumísťujte MicroSD karty do blízkosti magnetického pole nebo do míst vzniku
silné statické elektřiny. Zabráníte tím ztrátě uložených dat.

6/

V případě, že dojte při nabíjení k přehřátí zařízení nebo zjistíte přítomnost kouře či
podezřelého zápachu, odpojte ihned zařízení a přerušte nabíjecí proces.

7/

Během nabíjení kameru uchovávejte mimo dosah dětí. Napájecí kabel by mohl
způsobit úraz el. proudem nebo udušení.

8/

Kameru uchovávejte na chladném, suchém a bezprašném místě. Kamera není vodotěsná
bez přibaleného krytu.

Úvod
Gratulujeme Vám k zakoupení akční videokamery CROWN. Jedná o multifunkční produkt,
který je svou konstrukcí a příslušenstvím určen k provozu při outdoorových aktivitách jako
jsou turistika nebo extrémní sporty. Pořízené záznamy jsou ve vysokém rozlišení (až 4K) a
včetně zvukové stopy a lze je prohlížet přímo na displeji produktu.

Klíčové vlastnosti produktu
1) 16Mpx senzor (Sony 7179), širokoúhlá čočka (173°)
2) Video ve 4K rozlišení (30fps) / 1080p (60fps) / 720p (120fps)
3) Foto v rozlišení až 4032x4000
4) Integrovaný 2" LCD displej a vodotěsný kryt
5) Dálkové ovládání a wifi mobilní aplikace pro snadný provoz.
6) Micro USB a HDMI konektivita

Popis částí produktu

Obrázky příslušenství

Příklady využití

Používání akční kamery DV140
1/ Vložení Micro SD karty
Micro SD kartu můžete vložit a vyjmout ze slotu když je kamera vypnutá a není
připojená k PC. Používejte značkové karty CLASS 10 a před prvním použitím kartu
zformátujte (POZOR, dojde k odstranění všech dat!).
2/ Instalace baterie
Zatlačte na zámek baterie a odejměte kryt. Baterii vložte do otvoru konektory napřed
tak, aby byly na správně straně. Přiložte kryt a zajistěte jej zámkem.
3/ Nabíjení
Kameru lze nabíjet jak připojením k PC, tak i pomocí síťového adaptéru. V autě
můžete nabíjet pomocí 12V adaptéru do zapalovače. V průběhu nabíjení můžete
pořizovat záznamy. Po skončení nabíjení (zhruba 3 hodiny) přestane červená
kontrolka svítit a začne blikat. Poté kabel odpojte.
4/ Zapnutí a vypnutí kamery
Přístroj zapnete stisknutím tlačítka ON/OFF/MENU a vypnete podržením stejného
tlačítka po dobu 3-5 vteřin.
5/ Aktivace WIFI
Po zapnutí kamery podržte šipku "nahoru" po dobu 2-3 vteřin, která aktivuje wifi
připojení (zobrazí se ikona bezdrátové sítě a oranžově se rozbliká LED idikace), které
lze využít pro spojení s chytrým zařízením (telefon, tablet). Wifi vypnete stejným
tlačítkem. Aktivaci lze provést i z menu kamery.
POZN: Používání WIFI je náročnější na energii a vybíjí rychleji baterii.
6/ Přepínání režimů a pohyb v menu
Zapněte kameru a krátkým stiskem tlačítka ON/OFF si vyberte požadovaný mód:
NAHRÁVÁNÍ / FOTOGRAFOVÁNÍ / ZPOMALENÝ POHYB / GALERIE / NASTAVENÍ. Pro
vstup do menu nastavení (ozubené kolečko) je potřeba stisknout tlačítko OK. Pro
pohyb v menu používejte tlačítko ON/OFF/MENU a šipky. Výběr potvrdíte tlačítkem
OK, pro návrat o úroveň výše opět použijte opět tlačítko ON/OFF/MENU.
7/ Pořizování záznamů
Přepněte kameru do požadovaného režimu nahrávání/fotografování a tlačítkem OK /
spoušť pořídíte fotografii nebo spustíte nahrávání videa. Stejným tlačítkem nahrávání
vypnete. Krátkým stiskem tlačítek nahoru/dolů přiblížíte/oddálíte scénu (zoom).
8/ Prohlížení záznamů
Přepněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF/MENU do režimu přehrávání záznamů
(ikona "PLAY"). Pro pohyb mezi jednotlivými záznamy použijte šipky a pro spuštění
video stiskněte tlačítko OK /spoušť.

9/ Přesun pořízených záznamů do počítače
Propojte pomocí přibaleného USB kabelu kameru se zapnutým počítačem, na displeji
vyberte možnost USB úložiště (USB Mode) a potvrďte tlačítkem OK. Počítač otevře
úložiště SD karty, kde můžete se soubory manipulovat. Alternativně lze SD kartu vložit
přímo do čtečky paměťových karet (např. v notebooku).
10/ Mazání záznamů
V režimu přehrávání záznamů (ikona "PLAY") vyberte záznam, který chcete smazat a
podržte tlačítko spouště/OK po dobu 2-3 vteřin. Potvrďte vymazání pomocí OK.
11/ Používání dálkového ovládání
Pomocí dálkového ovládání lze pořizovat záznamy, aniž byste měli přístroj v ruce.
Kamera musí být zapnutá a nezáleží na tom, v jakém módu je právě nastavena. Při
stisku červeného tlačítka (FOTO) pořídíte fotografii. Dlouhý stisk šedého tlačítka
(VIDEO) zahájí/zastaví nahrávání. Krátkým stiskem šedého tlačítka vypnete/zapnete
displej. Modrá LED indikace na ovládání v podobě probliknutí naznačuje, že byl úkon
splněn.
12/ Používání mobilní aplikace XDV
Naskenujte kteroukoliv čtečkou QR kódů odkaz na balení vaším chytrým přístrojem s
operačním systémem Android (4.1 a vyšší) nebo iOS (7 a vyšší) a stáhněte aplikaci.
Pokud nemáte nainstalovanou QR čtečku, zadejte výraz "XDV" do vyhledávání na
iTunes/AppStore nebo na Google Play. Po stažení aplikace zapněte WIFI na kameře a
ve stažené aplikaci vyberte ve seznamu dostupných sítí WIFI s názvem
"SPORT-CAMERAS". Budete vyzváni k zadání hesla, které je: "1234567890".
Potvrzením zobrazíte živý obraz kamery s možností dálkového ovládání a přehrávání
pomocí mobilní aplikace.
UPOZORNĚNÍ: Mobilní aplikace "XDV" je bezplatná a není vyžadována k provozu. V
případě zhoršené kompatibility s mobilním přístrojem není uživatel v používání
výrobku standardním způsobem nijak omezen a může využít jinou bezplatnou
aplikaci.

Technické parametry
Senzor
LCD

16 Megapixel CMOS (Sony 179)
4" LCD panel
16 Megapixel (4032*4000)/10 Megapixel (3648*2736)
Foto rozlišení
12 Megapixels (4032*3024)/5 Megapixel (2592*1944)
3 MP(2048*1536)/ 2MHD(1920*1080)/ VGA(640*480)/ 1.3M(1280*960)
4k 30fps / 2.7k 30fps /1920*1080 60fps /
Video rozlišení
1920*1080 30fps / 1280*720 60fps
Výchozí rozlišení
Video: 4K / Foto: 4032*4000
Formát záznamů
Video: MOV / Foto: JPG
WiFi
Pro mobilní přístroje s OS Android (4.1 a vyšší) a iOS (7.0 a vyšší), 10m
Čočka
173° HD širokoúhlá, vypouklá (fish-eye), nedeformovaná
Paměťové úložiště Slot na Micro SD kartu (Class 10, až 64GB)
Česky/Slovensky/English/French/German/Spanish/Italian/Portuguese/
OSD jazyk menu
Simplified Chinese /Japanese/ Russian/Korean/Polish/Swedish
Konektivita
USB 2.0 , HDMI
Výdrž baterie
70-90 minut (1080P)
Baterie
Baterie odnímatelná, 900mAh Lithium
Rozměry
29.8x59.2x41 mm
Hmotnost
44g(bez baterie), 58g s baterií
Dálkové ovládání Max. 10m

Příslušenství

Využití
Speciální funkce

Dálkové ovládání, vodotěsné pouzdro, držák na řidítka, úchyt na helmu,
podstavce, nástavce, stativový držák, pásky, plastové stahovací pásky, 3M
lepící podložky, ocelové lanko, USB kabel, nabíjecí adaptér, uživatelská
návod, čistící látka
Extrémní sporty, outdoorové aktivity, cyklistika, potápění, zabezpečení
domu, palubní deska auta, apod.
Časovač, zpomalený záznam, časosběrná funkce, nahrávání ve smyčce,
detekce pohybu, apod.

Ostatní informace k výrobku
Likvidace výrobku
Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci
znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Záruka
Záruční lhůta pro fyzickou osobu je 24 měsíců, není-li stanoveno jinak.
Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů
a dotazů nejprve kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším
postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není
oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo
odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení
zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým
proudem. Prodejce/distributor nenese žádnou zodpovědnost za poškození vlivem
nesprávné manipulace s výrobkem.
Prodejce/distributor/dovozce nenese žádnou zodpovědnost za kompatibilitu či
funkčnost mobilní aplikace "XDV" a nedokáže ji žádným způsobem vlastními
prostředky modifikovat/opravovat. Aplikace není k provozu kamery vyžadována
nebude uznána jako důvod k reklamaci.
Prohlášení o shodě
Společnost Ecoplanet s.r.o. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC.
Výrobek je určen k prodeji bez omezení v zemích EU.
Dovozce a distributor
Ecoplanet s.r.o., Litoměřická 280/48, 418 Bílina
Lucerna SK s.r.o., Pravenec č. 271, PRAVENEC

