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Albrecht MDV100 mini DV kamera kezelési útmutató

Ez a készülék jó minıségő színes videó képet és hangot rögzít. Egyszerő
kezeléssel, vagy hangvezérléssel. Elegáns, kis méret, könnyő súly.
A mőködés bemutatása
1. Töltés
Az elem egy beépített Lítium-Polimer újratölthetı elem /akkumulátor/.
Használat elıtt töltse fel. Ez kb. 2 óra mőködéhez elég. A töltési módszer a
következı.
1. -Csatlakoztassa a számítógéphez. Használja az USB-kábelt.
2. -Ha adaptert használ, az USB-kábellel csatlakoztassa a kamerát az AC
adapterhez.
Amikor tölt, a kék és a vörös fény egyidejőleg világít.
Figyelmeztetés: Ha nincs elég töltés az akkumulátorban a kamera menti a
felvételt és kikapcsol. Ezután nem lehetséges bekapcsolni a kamerát.
Elıször fel kell töltenie azt.
2. Bekapcsolás és felvétel

Nyomja meg a Power gombot, ekkor a kék indikátorfény világít. Ilyenkor a kamerában egy inicializálási
eljárás kezdıdik. Ez után a kamera átvált készenléti üzemmódba. Felvételhez nyomja meg a készülék
tetején található (Record/Stop ) gombot. Ilyenkor a kék fény mellet a piros fény lassan villog. Ekkor
elkezdıdik a felvétel. A videó felbontása 720 x 480, és a sebessége 29-30 kép/másodperc.
A felvételt leállításához nyomja meg a (Record/Stop) gombot. Ekkor a kamera el fogja menteni a
videót a Micro SD-re. Automatikusan ad neki nevet. Mentés után a piros indikátorfény tovább világít.
Ha új felvételt akar kezdeni, ismét nyomja meg a Record/Stop gombot
Megjegyzés:
a. -Gyızıdjön meg arról, hogy a Micro SD kártyát a kamerába helyezte-e. Ha nem, akkor a kamera 30
másodperc után kikapcsol.
b. -A Micro-SD kártya maximális mérete max.16 GB-os lehet. /a 2GB-os kártyára Kb. 30 perc fér el/
c. -A felvételek mentéséhez szüksége van a kamerának egy kis idıre. Addig ne nyomja a Power
gombot mert nem teljes fájlokat hozhat létre.
d. -A felvétel akkor a legjobb, ha a kamerát a tárgyra koncentráljuk. Nem csökkentjük a távolságot 50
cm alá. Ügyeljünk a lehetı legjobb megvilágításra.
3. Hangvezérlı mód aktivizálása
Nyomja meg a Power gombot. A kék indikátorfény világít. A kamerán egy
inicializálási eljárás kezdıdik. Egy rövid idı után belép készenléti módba. Most nyomja meg a MODE
gombot, hogy hangvezérlı üzemmódba kapcsoljon. Most a piros indikátorfény kezd gyorsan villogni.
Ez mutatja, hogy a hangvezérlı módot aktiválták. Mikor a kamera egy 60dB-es hangerısséget észlel,
elkezdıdik a felvétel automatikusan.
A felvételt jelzi a piros fény villogása. Ha megszőnik a 60dB-es hang akkor két perc után készenlétbe
áll vissza, miután mentette a felvételt. Ha az SD kártya idı közben megtelik, akkor is a fájlok mentése
után készenlétbe áll vissza.
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4. Idı/dátum beállítás (számítógép segítségével)
1. -A memória kártya gyökérkönyvtárába másolja TAG.TXT-et.
2. -Nyissa meg TAG.TXT-et.A következı formátum szerint írja be a helyes dátumot, idıt:
2009/07/22
12:00:00
A kamera a következı bekapcsolásánál fogja az új rendszeridıt beállítani. Ez után automatikusan törli
a TAG.TXT fájlt.
/példa a telepítılemezen található/
5. Kikapcsolás
A kamera kikapcsolásához nyomja a Power gombot 3 másodpercig. Ekkor a kék indikátor fény
kialszik.
6. Automatikus kikapcsolás
MDV 100 el fogja menteni a fájlt és automatikusan ki fog kapcsolni ha:
a. -Felvétel közben lemerül az akkumulátor.
b. -Kevés ill. elfogy a memória.
c. -20 másodpercen keresztül nem indít felvételt. Nem kapcsol, ki ha hangvezérlı módban van!
7. Csatlakozás a számítógéphez
A kamerát csatlakoztathatja egy számítógéphez. Használhatja webkameraként ill. töltheti arról. A
számítógéphez csatlakoztatva a kártyára felvétel nem készíthetı. Az csak a géprıl lecsatlakozatva
lehetséges.
A számítógép külsı meghajtóként ismeri fel a kamerát. Ezért akár adathordozóként is lehet használni.
A kártyán lévı fájlokat /videót/ a számítógéppel törölheti.
Megjegyzés:
Ha a videó lejátszása akadozik, célszerő az SD kártyán lévı videó fájlt a számítógépre másolni és
onnan lejátszani.
8. Webkamera
Ha webkameraként akarja használni az eszközt, csatlakoztassa a mellékelt usb kábellel a
számítógéphez. A mellékelt CD lemezen található drivert telepítse a számítógépére.
/SPCA1528_V2220_M…Setup.exe/ A telepítés után AMCAP ikon jelenik a meg az asztalon.
A használathoz nyomja meg a kamerán a Mode gombot, majd kattintson kétszer az AMCAP ikonra.
9. Reset gomb
Amikor a kamera rendellenesen mőködik, a reset gombbal alaphelyzetbe állíthatja vissza. A jelzett
nyílásba egy hegyes, vékony eszközzel /tővel/ nyomja meg a reset gombot.
A kamerát illegális célokra használni TILOS!
A felvételekkel személyiségi jogokat sérteni TILOS!
A forgalmazó a fentiek be nem tartásáért felelısséget nem vállal!
Figyelem:
A készülék nem vízálló.
A készüléket ne tegye ki hosszantartó napsugárzásnak. /hıhatásnak/
A készüléket ne használja poros környezetben, óvja az optikát a szennyezıdéstıl.
A tisztításhoz ne használjon oldószert és maró anyagot.
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