AKČNÁ OUTDOOROVÁ 4K KAMERA
CROWN DV140

Bezpečnostné opatrenie
1/

Kameru nevystavujte nárazom, predchádzajte pádu na zem a ďalším možnostiam
vzniku mechanického poškodenia.

2/

Kameru neumiestňujte do blízkosti objektov vytvárajúcich silné magnetické pole, ako
napríklad magnety nebo elektromotory. Prístroj tiež nedávajte do blízkosti objektov
vysielajúcich silné rádiové vlny, ako napr. antény. Silné magnetické pole môže poškodiť
výrobok alebo urobené záznamy.

3/

Nevystavujte kameru pôsobeniu vysokých teplôt a priamemu slnečnému žiareniu.

4/

Používajte iba značkové microSD karty triedy 10. Karty neznačkových výrobcov
nezaručujú správnu funkciu dátového úložiska.

5/

Neumiestňujte MicroSD karty do blízkosti magnetického poľa alebo do blízkosti vzniku
silnej statickej elektriny. Zabránite tým k strate uložených dát.

6/

V prípade, že dôjde pri nabíjaní k prehriatiu zariadenia alebo zistíte prítomnosť dymu či
podozrelého zápachu, odpojte ihneď zariadenie a prerušte nabíjací proces.

7/

Počas nabíjania, kameru uchovávajte mimo dosah detí. Napájací kábel by mohol
spôsobiť úraz el. prúdom alebo udusenie.

8/

Kameru uchovávajte na chladnom, suchom a bezprašnom mieste. Kamera nie je
vodotesná bez pribaleného krytu.

Úvod
Gratulujeme Vám k zakúpení akčnej videokamery CROWN. Jedná sa o multifunkčný produkt,
ktorý je svojou konštrukciou a príslušenstvom určený k používaniu pri outdoorových
aktivitách ako sú turistika alebo extrémne športy. Urobené záznamy sú vo vysokom rozlíšení
(až 4K) a vrátene zvukovej stopy a je možné ho prehliadať priamo na displeji produktu.

Kľúčové vlastnosti produktu
1) 16Mpx senzor (Sony 7179), širokouhlá šošovka (173°)
2) Video v 4K rozlíšení (30fps) / 1080p (60fps) / 720p (120fps)
3) Foto v rozlíšení až 4032x4000
4) Integrovaný 2" LCD displej a vodotesný kryt¨
5) Diaľkové ovládanie a wifi mobilná aplikácia pre jednoduché používanie.
6) Micro USB a HDMI konektivita

Popis častí produktu

Obrázky príslušenstva

Príklady využití

Používanie akčnej kamery DV140
1/ Vloženie Micro SD karty
Micro SD kartu môžete vložiť a vybrať zo slotu len keď je kamera vypnutá a nie je
pripojená k PC. Používajte značkové karty CLASS 10 a pred prvým použitím kartu
naformátujte (POZOR, dôjde k odstráneniu všetkých dát!).
2/ Inštalácia batérie
Zatlačte na zámok batérie a odoberte kryt. Batériu vložte do otvoru konektormi
dopredu tak, aby boli na správnej strane. Priložte kryt a zaistite ho zámkom.
3/ Nabíjanie
Kameru je možné nabíjať pripojením k PC, ale aj pomocou sieťového adaptéru. V
aute môžete nabíjať pomocou 12V adaptéru do zapaľovača. Počas nabíjania môžete
vykonávať záznamy. Po skončení nabíjania (približne 3 hodiny) prestane červená
kontrolka svietiť a začne blikať. Potom kábel odpojte.
4/ Zapnutie a vypnutie kamery
Prístroj zapnete Stlačením tlačidla ON/OFF/MENU a vypnete podržaním rovnakého
tlačidla po dobu 3-5 sekúnd.
5/ Aktivácia WIFI
Po zapnutí kamery podržte šípku "hore" po dobu 2-3 sekúnd, ktorá aktivuje wifi
pripojenie (zobrazí sa ikona bezdrôtovej siete a oranžovo se rozbliká LED indikácia),
ktoré je možné využiť pre spojenie s chytrým zariadením (telefón, tablet). Wifi
vypnete rovnakým tlačidlom. Aktiváciu je možné spraviť aj z menu kamery.
POZN: Používanie WIFI je náročnejšie na energiu a vybíja rýchlejšie batériu.
6/ Prepínaní režimov a pohyb v menu
Zapnite kameru a krátkym stlačením tlačidla ON/OFF si vyberte požadovaný mód:
NAHRÁVANIE / FOTOGRAFOVANIE / SPOMALENÝ POHYB / GALÉRIA / NASTAVENIE.
Pre vstup do menu nastavenia (ozubené koliečko) je nutné stlačiť tlačidlo OK. Pre
pohyb v menu používajte tlačidlo ON/OFF/MENU a šípky. Výber potvrdíte tlačidlom
OK, pre návrat o úroveň vyššie opäť použite tlačidlo ON/OFF/MENU.
7/ Urobenie záznamov
Prepnite kameru do požadovaného režimu nahrávanie/fotografovanie a tlačidlom OK
/ spúšť spravíte fotografiu alebo spustíte nahrávanie videa. Rovnakým tlačidlom
nahrávanie vypnete. Krátkym stlačením tlačidiel hore/dole priblížite/oddialite scénu.
8/ Prehliadanie záznamov
Prepnite kameru pomocou tlačidla ON/OFF/MENU do režimu prehrávanie záznamov
(ikona "PLAY"). Pre pohyb medzi jednotlivými záznamami použite šípky a pre
spustenie videa stlačte tlačidlo OK /spúšť.

9/ Prenos urobených záznamov do počítača
Prepojte pomocou pribaleného USB káblu kameru so zapnutým počítačom, na
displeji vyberte možnosť USB úložisko (USB Mode) a potvrďte tlačidlom OK. Počítač
otvorí úložisko SD karty, kde môžete so súbormi manipulovať. Alternatívne je môže
SD kartu vložiť priamo do čítačky pamäťových kariet (napar. v notebooku).
10/ Mazanie záznamov
V režime prehrávaný záznamu (ikona "PLAY") vyberte záznam, ktorý chcete zmazať a
podržte tlačidlo spúšte/OK po dobu 2-3 sekúnd. Potvrďte vymazanie pomocou OK.
11/ Používanie diaľkového ovládača
Pomocou diaľkového ovládača môžete robiť záznamy, bez manipulácie s prístrojom.
Kamera musí byť zapnutá a nezáleží na tom, v akom móde je práve nastavená. Pri
stlačení červeného tlačidla (FOTO) spravíte fotografiu. Dlhým stlačením šedého
tlačidla (VIDEO) začnete/zastavíte nahrávanie. Krátkym stlačením šedého tlačidla
vypnete/zapnete displej. Modrá LED indikácia na ovládači v prebliknutím naznačuje,
že bola úloha splnená.
12/ Používanie mobilnej aplikácie XDV
Naskenujte akoukoľvek čítačkou QR kód na balení vaším chytrým prístrojom s
operačným systémom Android (4.1 a vyššie) alebo iOS (7 a vyššie) a stiahnete
aplikáciu. Pokiaľ nemáte nainštalovanú QR čítačku, zadajte výraz "XDV" do
vyhľadávania na iTunes/App Store alebo na Google Play. Po stiahnutí aplikácie zapnite
WIFI na kamere a v stiahnutej aplikácii vyberte zo zoznamu dostupných sietí WIFI s
názvom "SPORT-CAMERAS". Budete vyzvaný k zadaniu hesla, ktoré je: "1234567890".
Potvrdením zobrazíte živý obraz kamery s možnosťou diaľkového ovládania a
prehrávanie pomocou mobilnej aplikácie.
UPOZORNENIE: Mobilná aplikácia "XDV" je bezplatná a nie je nutná k prevádzke. V
prípade zhoršenej kompatibility s mobilným prístrojom nie je užívateľ v používaní
výrobku štandardným spôsobom nijako obmedzený a môže využiť inú bezplatnú
aplikáciu.

Technické parametre
Senzor
LCD
Foto rozlíšenie

Video rozlíšenie
Východzie
rozlíšenie
Formát záznamov
WiFi
Šošovka
Pamäťové úložisko

16 Megapixel CMOS (Sony 179)
4" LCD panel
16 Megapixel (4032*4000)/10 Megapixel (3648*2736)
12 Megapixel (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 /
1920*1080 30fps / 1280*720 60fps
Video: 4K / Foto: 4032*4000

Video: MOV / Foto: JPG
Pre mobilné prístroje s OS Android (4.1 a vyšší) a iOS (7.0 a vyšší), 10m
173° HD širokouhlá, vypuklá (fish-eye), nedeformovaná
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 batérie
70-90 minút (1080P)
Batéria
Batéria odnímateľná, 900mAh Lithium
Rozmery
29.8x59.2x41 mm
Hmotnosť
44g(bez batérie), 58g s batériou
Diaľkové ovládanie Max. 10m

Príslušenstvo

Využitie
Špeciálne funkcie

Diaľkové ovládanie, vodotesné puzdro, držiak na riadidlá, úchyt na helmu,
podstavce, nástavce, držiak na statív, pásky, plastové sťahovacie pásky,
3M lepiace podložky, oceľové lanko, USB kábel, nabíjací adaptér,
užívateľský návod, čistiaca látka
Extrémne športy, outdoorové aktivity, cyklistika, potápanie, zabezpečenie
domu, palubná doska auta, apod.
Časovač, spomalený záznam, časozberná funkcia, nahrávanie v sľučke,
detekcia pohybu, apod.

Ostatné informácie k výrobku
Likvidácia výrobku
Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii
znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované
spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou
likvidáciou tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie,
čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej
likvidácií tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené
pokuty.
Záruka
Záručná lehota pre fyzickú osobu je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak.
Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických
problémov a dotazov najprv kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať
o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ
nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení
alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom
zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojeniu sa rovnako vystavujete riziku úrazu
elektrickým prúdom. Predajca/distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť za
poškodenie vplyvom nesprávnej manipulácie s výrobkom.
Predajca/distribútor/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za kompatibilitu či
funkčnosť mobilnej aplikácie "XDV" a nedokáže ju žiadnym spôsobom vlastnými
prostriedkami modifikovať/opravovať. Aplikácia nie je k prevádzke kamery
vyžadovaná, nebude uznaná ako dôvod k reklamácii.
Prehlásenie o zhode
Spoločnosť Ecoplanet s.r.o. týmto prehlasuje, že tento produkt je v zhode so
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2004/108/EC.
Výrobok je určený k predaju bez obmedzenia v krajinách EU.
Dovozca a distribútor
Ecoplanet s.r.o., Litoměřická 280/48, 418 Bílina
Lucerna SK s.r.o., Pravenec č. 271, PRAVENEC

