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Bendrosios nuostatos

Dėkojame,  kad  įsigijote  mūsų  produkciją  –  Profesionalų  nešiojamą

vaizdo  registratorių.  Prieš  naudojimą  įdėmiai  perskaitykite  šią

instrukciją.

Ši instrukcija yra UAB DIGITALas nuosavybė ir gali būti keičiama be

papildomo įspėjimo.

Šią  instrukciją  sudaro  vartotojo  vadovas,  trumpas  išvaizdos

aprašymas,  funkcionalumo  ir  saugos  aprašymą  bei  trumpa

administratoriaus instrukciją.

Įrenginiui suteikiama 24 mėnesių garantija

Jei  įrenginys  neveikia  tinkamai  ar  turite  klausimų  –  susisiekite  su

mumis:  UAB  "DIGITALas",  Ukmergės  g.  234A  Vilnius  LT-07160.

Tel./Faks.: +370 5 233 6619
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Išskirtinės prietaiso savybės:

➢ Kompaktiškas, itin patvarus korpusas (sustiprintas metalinis

vidinis rėmas).

➢ Našus  Ambrella  H22  chip  lūstas  /  Plataus  140°  laipsnių

kampo  objektyvas  ir  pažangus  H265  vaizdo  įrašo

glaudinimas

➢ Nuotraukos maksimali raiška 40 Mpx/Video įrašo maksimali

raiška 1512P/30 fps

➢ Galinga 3100 mAh integruota Li-Ion baterija ir optimizuota

programinė  įranga  užtikrina  iki  11  val.  nepertraukiamą

vaizdo įrašymą

➢ Išankstinio  (30  s  prieš  įrašymo  mygtuko  paspaudimą)  ir

uždelsto  (5  s  –  35  min  po  įrašymo  sustabdymo)  įrašo

nustatymo funkcijos

➢ Greito įrašymo paleidimo funkcija - įrašo paleidimas vienu

mygtuku/Įrenginio ID/Laiko/Datos žyma/koordinatės

➢ Galingas 3 IR LED rankinis/automatinis pašvietimas esant

prastam apšvietimui (iki 10 m)

➢ Integruota  vidinė  atmintis  16-128 GB (apie  16 val.  1080p

įrašo esant 64 GB)

➢ Kompaktiškas  dizainas  -  matmenys  (mm)/Svoris  (g):

77x56x23/136±5g
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Sauga ir svarbios nuostatos

1. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos;

2.  Nepalikite  įrenginio  ilgesniam  laikui  tiesioginiuose  saulės

spinduliuose ir nelaikykite kameros objektyvo nukreiptu į saulę.

Žinotina

1. Stiprūs elektromagnetiniai laukai gali turėti įtakos vaizdo kokybei;

2. Prieš pradėdami naudojimą pagal paskirtį atlikite keletą bandomųjų

įrašų;

3. Jei įrenginys ilgą laiką nebuvo naudojamas, įkraukite bateriją;

4.  Jei  įrenginys  neveikia  arba  veikia  netinkamai  jokiu  būdu  jo

neardykite. Tai turi atlikti tik specialistas autorizuotoje taisykloje.

5. D-EyE vaizdo registratorių žymėjimas: D-EyE ABCd: A-modelis/B-

vidinės atminties talpa/C-baterijos tipas (kiekis)/d-galima modifikacija.

Dėmėsio
①Visuomet  pilnai  įkraukite  registratoriaus  akumuliatorių,  planuojate
ilgai nesinaudoti prietaisu.

N② ors prietaisas turi IP67 atsparumo klasę išorės poveikiui, laikykite
kamerą atokiau nuo vandens, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar
oksidacijos.

D③ raudžiama ardyti prietaisą neautorizuotame servise.

④Kai WiFi  funkcija įjungta ar žemas baterijos įkrovimo lygis,  išorinės

kameros prisijungimas deaktyvuojamas.

BodyCam  PC  software  (Camera  Manager)  ⑤ veikia  tik  Windows

operacinėje sistemoje.
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Svarbu prieš naudojimą

Prieš pradedant naudoti įrenginį prijunkite jį prie kompiuterio (toliau –

PC)  naudodami  komplekte  esantį  USB  kabelį,  nuspauskite  Fn

mygtuką šešioms sekundėms, kad taptų prieinama įrenginio atmintis.

Įrenginio  atmintyje  yra  visa  administravimui  reikalinga  programinė

įranga  (Windows). Nukopijuokite  ją  (BodyCam PC software)  į savo

kompiuterį,  kad  galėtumėte  konfigūruoti  įrenginį  ateityje.  Jei

suformatuosite  registratoriaus  atmintį  šios  programos  bus  ištrintos,

tokiu atveju kreipkitės šioje instrukcijoje nurodytais kontaktais.

D-EyE  EL  series  bodyCam  visą  programinę  įrangą  galite  atsisiųsti

https://drive.google.com/drive/folders/1opnzF4BMCyX7ym-

5EphAawx4P79kfIPb?usp=sharing

Šis  vaizdo  registratorius  palaiko  naujos  kartos  didelio  efektyvumo

vaizdo  glaudinimą High  Efficiency  video  coding  (HEVC,  H.265)  su

mažomis  energijos  sąnaudomis.  Jei  naudojate  H.265  kodavimo

formatą,  siūloma  atsisiųsti  „Media  Player  Codec  Pack“  (nuorodą

žemiau), kad galėtumėte atkurti H.265 vaizdo įrašus „Windows Media

Player“. 
https://www.mediaplayercodecpack.com/
https://codecguide.com/download_kl.htm

https://www.mediaplayercodecpack.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1opnzF4BMCyX7ym-5EphAawx4P79kfIPb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1opnzF4BMCyX7ym-5EphAawx4P79kfIPb?usp=sharing
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Techninės charakteristikos

Parametras Reikšmė
Lūstas Ambarella H22
Suderinama OS Windows 98/2000/ME/XP/Windows 7/8/10/11
Ekranas 2,4 cm (0,96’’) LCD ekranas
Objektyvas CMOS 140° apžvalgos kampas, EIS (Electric Image

Stabilization)
Kadrai 30 frames per second
Vaizdo glaudinimas MP4，H.264 & H.265 compressed format
Vaizdo raiška 2688x1512;  2560x1080;  2304x1296;  1920x1080;

1280x720; 848x480
Įrašo padalinimas 5Min/15Min/30Min/45Min
Įrašymas „ratu“ Loop recording
Informacija įraše ID, Laikas ir Data, GPS koordinatės
Vaizdo peržiūra Naudojant  aplikaciją  ar  prisijungus  kompiuteriu:

Greitas vaizdo prasukimas / atsukimas; skaitmeninis
priartinimas

Judesio aptikimas Programinis
Smūgio aptikimas G-Sensor
Foto formatas/funkcijos JPEG/fotografavimas budėjimo ir įrašymo režime
Kameros raiška 5M/20M/25M/30M/40M
Pre-record 30 s
Post-record 5 s – 35 min
Garsumo lygiai 0-12
Geolokacija GPS
Laiko zonos -12 - 12
WiFi 2,4 G: AP mode, STA mode (B versija)
Indikacija RGB LED/LCD ekranas/vibro/voice
Atminties talpa 16GB-128GB

Prieigos/duomenų sauga Slaptažodis / AES 256 encryption (opcija)
Baterijos talpa Integruota pakraunama ličio 3100 mAh (3500 mAh

opcija) / išorinės baterijos palaikymas
Pilno įkrovimo laikas ≤4-4,5 val.
Įrašymo laikas (be IR) 11 val. @848*480 30P

9.5 val. @ 1280x720P 30P
8val. @1920*1080 30p
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Papildomas pašvietimas 3 IR LED High quality night vision
Matomumas naktį 10m
Darbinė temperatūra -20 ~60℃ ℃
Dregmė 15%~90%
Atsparumo indeksas IP67
Kritimo apsauga 2.5m
Išoriniai matmenys 77*56*23mm 
Svoris 136g±5g
Vaizdo kameros Išorinės kameros palaikymas
Duomenų perdavimas USB 2.0 data interface

MiniUSB arba USB Tipe-C
Automatizavimas Automatinis  įrašymo  paleidimas  /  Automatinis  IR

pašvietimas  /  Darbas  automatinio  duomenų
apdorojimo - grupinio įkrovimo stotyse

Komplektacija D-EyE  F1ELx1  registratorius  (čia  x  žymėjimas-
atminties  talpa),  kroviklis  DC5V/2A,  USB  laidas
(miniUSB arba Tipe-C),  Singl port  DockStation, 2
metalo-plastiko užsegimai
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Funkcinių mygtukų, indikacijos ir jungčių aprašymas
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Reikšmė Aprašymas

1.LCD Ekranas Atvaizduoja baterijos,  GPS, WIFI,  garso, Infrared,  vaizdo

įrašymo būklę; 

Paspauskite įjungimo mygtuką siekdami įjungti arba išjungti

LCD ekraną

2.Įkrovimo

stotelės jungtis

Prijunkite įkrovimo stotelę įrenginio baterijos krovimui arba

duomenų perdavimui

3.Objektyvas Full HD objektyvas

4.Statuso

(būklės) LED

indikatorius

Žalias:  budėjimo režimas (įrenginys įjungtas, bet įrašymas

nevyksta)

Nuolatinis  raudonas: pre-record  režimas  (išankstinis

įrašymas)

Mirksintis raudonas: vaizdo įrašymas

Vienkartinis  mirktelėjimas  (raudonas): atliekamas

fotografavimas

5.Įkrovimo

indikatorius LED

Mėlynas: baterijos įkrovimo režimas

Baltas: įkrovimas baigtas (pilnai įkrauta)

6.IR šviesa Infraraudonųjų LED pašvietimas naudojamas tamsos arba

silpno apšvietimo sąlygomis, kad gauti geros kokybės vaizdą

(monochrominis)

7.Šviesos jutiklis Nustato šviesos kiekį ir esant nepakankamam apšvietimui

automatiškai įjungia IR pašvietimą

8.Įrašymo

mygtukas

a) Paspauskite, kad pradėti įrašinėti

b) Paspauskite 3 sekundėms, kad sustabdyti įrašymą

c) Kai  kamera  išjungta,  paspauskite  3  sekundėms  –

registratorius įsijungs ir pradės įrašinėti.

9.Foto mygtukas a) Budėjimo režime paspauskite, kad padaryti fotografiją.

b) Vaizdo  įrašymo  režime  paspauskite,  kad  padaryti

fotografiją.

c) Paspauskite 3 sekundėms, kad aktyvuoti slaptą režimą –
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LED ir LCD indikacija bus išjungta. Kamera vibruos: vieną

kartą pradėjus įrašymą, du kartus sustabdžius įrašymą.

10.USB jungtis

&  Reset

mygtukas

Naudojamas baterijos įkrovimui ar prijungimui prie PC

PS: galimybė prijungti išorinę vaizdo kamerą (opcija)

Reset  mygtukas  randasi  nišoje  šalia  USB  jungties  ir

naudojamas tik jei įrenginys veikia netinkamai.

11.Fn mygtukas a)  Paspauskite,  kad  įjungti/išjungti  IR  pašvietimą,  kai

aktyvuotas rankinis IR režimas (išjungtas automatinis IR)

b)  Budėjimo  režime  paspauskite  3  sekundėms,  kad

įjungti/išjungti WiFi

c)  Dvigubas paspaudimas (2 kartai per 1 sekundę),  kad

išjungti  garso  įrašymą  vaizdo  įrašymo  metu.  Kai  garso

įrašymas išjungtas video įraše nebus garso, tik video.

12.Įjungimo

mygtukas

Paspauskite 3 sekundėms, kad įjungti įrenginį; Paspauskite 3

sekundėms, kad išjungti registratorių.
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Naudojimosi tvarka

Prietaiso įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas
Paspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite 3 sekundes, registratorius
įsijungs  budėjimo  režime.  Paspauskite  įjungimo  mygtuką  3
sekundėms, kad išjungti registratorių.

Vaizdo įrašymas
Kai kamera budėjimo režime paspauskite, kad pradėti įrašinėti video.
Apie  įrašymo  pradžią  vartotojas  informuojamas  audio  pranešimu
(Recording  start).  Registratorius  vibruoja  vieną  kartą  ir  Statuso
indikatorius mirksi raudonai.
Paspauskite vaizdo  įrašymo mygtuką  3  sekundėms,  kad sustabdyti
įrašymą.  Registratorius  suvibruoja  du  kartus  ir  Statuso  indikatorius
įsižiebia žaliai.
Greitas įrašymo paleidimas: Kai kamera išjungta, paspauskite vaizdo
įrašymo  mygtuką  3  sekundėms  –  registratorius  įsijungs  ir  pradės
įrašinėti.

Fotografavimo funkcija
Kai  registratorius  budėjimo  režime  ar  vaizdo  įrašymo  režime
paspauskite fotografavimo mygtuką, kad padaryti fotografiją. Statuso
indikatorius sumirksi raudonai vieną kartą.
Paspauskite  fotografavimo  mygtuką  3  sekundėms,  kad  aktyvuoti
slaptą režimą – LED ir LCD indikacija bus išjungta. Kamera vibruos:
vieną kartą pradėjus įrašymą, du kartus sustabdžius įrašymą.

Wi-Fi
Kai  registratorius  budėjimo  režime,  paspauskite Fn  mygtuką 3
sekundėms, kad įjungti/išjungti WiFi ryšį. 
Pastaba  :    Kai  WiFi  įjungtas  ,     išorinė  vaizdo  kamera  (jei  pajungta)  
išsijungia  .  
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GPS
Įjunkite  arba  išjunkite  GPS  (vietos  nustatymo)  funkciją  naudodami
programinę įrangą Camera Manager.exe (BodyCam PC software).

IR naktinis pašvietimas
Įjunkite  arba  išjunkite  automatinio  IR  naktinio  pašvietimo funkciją
naudodami  programinę įrangą Camera Manager.exe  (BodyCam PC
software).
Kai  aktyvuotas  rankinis  IR  režimas  paspauskite  Fn  mygtuką,  kad
įjungti  IR  pašvietimą,  paspauskite  dar  kartą,  kad  išjungti  IR
pašvietimą.

Slaptas režimas
Paspauskite Foto mygtuką 3 sekundėms, kad aktyvuoti/išjungti slaptą
režimą. Kai slaptas režimas įjungtas visa LED, LCD indikacija ir audio
pranešimai  bus  išjungti.  Kamera  tik  vibruos:  vieną  kartą  pradėjus
įrašymą, du kartus sustabdžius įrašymą.

Garso įrašymo išjungimas
Paspauskite  Fn  mygtuką  du  kartus  (2  kartai  per  1  sekundę),  kad
aktyvuoti  tylos režimą - išjungti  garso įrašymą vaizdo įrašymo metu
(prietaisas  praneš  apie  šio  režimo  aktyvavimą  trumpu  garsiniu
signalu).  Kai  garso įrašymas išjungtas  video įraše nebus  garso,  tik
video.
Pakartotinai  du  kartus  paspauskite  Fn  mygtuką,  kad  išjungti  tylos
režimą (prietaisas praneš dvigubu pyptelėjimu).
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LCD Ekrano indikatoriai

Kai registratorius įjungiamas įsijungia LCD ekranas, kuris automatiškai
užgesta po 1 minutės,  Trumpai  paspauskite  Įjungimo mygtuką,  kad
įjungti/išjungti ekraną.
Kai  registratoriuje  aktyvuojamas  slaptas  režimas ekranas  išsijungia,
grąžinus įprastą režimą ekranas įsijungia.

LCD ekrano indikacijos aprašymas:

         

 Budėjimo režimas
(registratorius įjungtas, bet neįrašinėja)

 Įrašymo (filmavimo) režimas
(atliekamas vaizdo įrašymas)

 Pre-Record išankstinio įrašymo režimas
(Pre-record įjungtas)

IR piktograma  atvaizduojama kai IR pašvietimas įjungtas.

Tylos režimo piktograma   atvaizduojama, kai funkcija aktyvuota –
vaizdo įrašymas atliekamas be garso.
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GPS piktograma : Kai GPS funkcija išjungta atvaizduojama  .

Kai GPS  geolokacijos  funkcija  įjungta,  GPS  piktograma   
atvaizduojama  mirksinti.  Kai  įrenginio  vieta  (palydovai)  nustatyta
piktograma šviečia nuolat.

WIFI piktograma : Kai WiFi modulis išjungtas atvaizduojama .

Kai WiFi ryšys aktyvuotas, piktograma atvaizduojama mėlynai .

Atminties  piktograma :  Kai  atmintis  užpildyta  atvaizduojami 4
blokai, kai saugykla naudojama atvaizduojama vienu bloku mažiau.

Akumuliatoriaus  piktograma :  Kai  baterija  pilnai  įkrauta
atvaizduojami 4  blokai,  kai  atvaizduojama  mažiau  bloku  baterija
naudojama.

Vaizdo  rezoliucijos  piktograma  :  Kai  rezoliucija  nustatyta
atvaizduojama  atitinkama  vaizdo  skiriamosios  gebos  piktograma:
1440P, 1080P, 720P.

Vaizdo  įrašymo  piktograma  :  Kai  vaizdo  įrašymas  įjungtas
raudonas  piktogramos  taškas  mirksi.  Kai  registratorius  budėjimo
režime piktograma nuolat šviečia.

Įrašymo laikas : Laiko formatas HH:MM:SS, atvaizduoja
įrašyto video trukmę.
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LED indikatoriai

Akumuliatoriaus įkrovimo LED:
Mėlynas: įkrovimo režimas
Balta: baterija pilnai įkrauta
Statuso (būklės-režimo) LED:
Nuolatinis žalias: registratorius budėjimo režime
Nuolatinis  raudonas:  registratorius  budėjimo  režime,  pre-record
(išankstinio įrašymo) funkcija aktyvuota
Mirksintis raudonas: vyksta vaizdo įrašymas
Vienkartinis raudonas blykstelėjimas: kamera padarė fotografiją

Akumuliatorius ir RESET perkrovimas

Akumuliatoriaus įkrovimas
Naudokite komplekte pateiktą  USB  kabelį,  kad pakrauti  registratorių
per  kameros  išorinį  USB  lizdą  (Mini  USB  arba  Tipe-C,  žr.  Jūsų
įrenginio  versiją) arba  ši  kabelį  prijunkite  prie  įkrovimo  stotelės  ir
įstatykite įrenginį į šią stotelę. 
Pastaba: pradedant eksploatuoti registratorių rekomenduojama pilnai
įkrauti  bateriją;  Įkraukite  baterija,  jei  planuojate  ilgai  nesinaudoti
prietaisu.

Reset (priverstinis perkrovimas)
Reset mygtukas randasi šalia USB lizdo ant korpuso.
Pasinaudodami  sąvaržėle  paspauskite  Reset  mygtuką,  jei  kamera
pakimba,  ar  negalite  aktyvuoti  funkcijos,  ar  dėl  kitų  priežasčių
registratorius veikia netinkamai.
Pastaba:  kai  akumuliatoriaus  įkrovos  lygis  sumažėja  iki 5%,
registratorius  aktyvuoja  garsinį  aliarmą:  LOW  BATTERY,  LOW
BATTERY … …
Kai  kameros  atminties  saugyklos  vieta  sumažėja  iki 200MB,
registratorius aktyvuoja garsinį aliarmą: CARD FULL, CARD FULL … …
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(Ši funkcija nesuveiks, jei registratoriuje įjungtas vaizdo įrašymas ratu
(Loop),  kai  automatiškai  paeiliui  trinami  seniausi  įrašai  ir  į  jų  vietą
įrašomi nauji).

Nustatymai ir konfigūravimas (administravimas)

WiFi funkcija (mobili aplikacija)
Prieigos taško režimas – šiame režime prisijungus prie vieno įrenginio
mobilios  aplikacijos  pagalba  galite  realiuoju  laiku  stebėti  kameros
objektyvo vaizdą, peržiūrėti  užfiksuotą (saugomą kameros atmintyje)
video ir  foto,  kontroliuoti  registratorių  (pradėti,  sustabdyti  įrašymą ir
t.t.). 
Android telefone: Nuskenuokite pateiktą QR kodą
Apple telefone: Suraskite ”Eeyescam pro” App Store aplikacijoje

Paspauskite registratoriaus  Fn  mygtuką 3  sekundėms,  kad  įjungti
WiFi. Pamatysite mėlyną WiFi piktogamą LCD ekrane.
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Telefone/planšetėje  pereikite  į  WiFi  nustatymus.  Suraskite
registratoriaus transliuojamo prieigos taško WiFi SSID (amba_boss-
****),  pasirinkite  jį  ir  įveskite  WiFi  slaptažodį  (1234567890  pagal
nutylėjimą), prisijunkite.

Atidarykite Eyescam Pro aplikaciją ir paspauskite “connecting device”,
kad prisijungti prie registratorius.
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Paspauskite  raiškos  (rezoliucijos)  langelį,  kad  pakeisti  filmuojamo
vaizdo rezoliuciją.
Paspauskite raudoną apskritimo piktogramą, kad pradėti ar sustabdyti
filmavimą.
Paspauskite fotoaparato piktogramą, kad padaryti nuotrauką.
Paspauskite  nustatymų  piktogramą,  kad  atsivertų  registratoriaus
nustatymų meniu.
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Paspauskite “Recorder File”, kad peržiūrėti ar ištrinti įrašytus video ar
foto.
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Registratoriaus nustatymai CAM MANAGER programoje

Registratoriaus nustatymai (konfigūraciją) atliekami naudojant Camera
Manager kompiuterio  programa  (iš  BodyCam  PC  software).  Prieš
naudojant  registratorių  reguliarioje  eksploatacijoje  atlikite  jo
konfigūravimą:  prijunkite  kamerą  prie  kompiuterio  naudojant
komplekte  pateiktą  USB  kabelį  (MiniUSB,  jei  jūsų  registratoriaus
versija  A,  ar  Tipe-C,  jei  registratoriaus versija  B)  ir  paspauskite  Fn
registratoriaus mygtuką šešioms sekundėms. Kameros atmintis taps
prieinama  kompiuteryje,  kaip  išorinė  atminties  laikmena.  Suraskite
BodyCam  PC  Software  laikmenos  šaknyje  ir  nukopijuokite  į
kompiuterį, kad galėtumėte naudoti ateityje.

a) Paleiskite Camera Manager programą (portable, programai nereikia
instaliavimo), esant poreikiui pasirinkite programos kalbą, paspauskite
Connect. Įveskite slaptažodį ir paspauskite Login. (Slaptažodis pagal
nutylėjimą yra 000000)
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b) Paspauskite “Get”,  kad  gauti  kameros  atitinkamo  parametro
nustatymus.  Esant poreikiui pakeiskite slaptažodį, įrenginio ID ar kitą
atitinkamą  parametrą  programos  langeliuose,  paspaudus “Set”
atitinkamo  parametro  mygtuką  parametro  konfigūracija  (pakeitimai)
įrašoma į registratorių.

c) Paspauskite “Enter  U  Disk”  (dešiniame  viršutiniame  programos
lango  kampe), kad  registratoriaus  atmintis  būtų  prieinama
kompiuteryje,  kaip  išorinė  atminties  laikmena.  Galite  peržiūrėti  ir
administruoti visus registratoriaus failus kameros segtuve.
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WiFi konfigūracijos keitimas, nuotolinė transliacija

Svarbu:
Šiame skirsnyje aprašytą veiksmų seką  leidžiama atlikti  tik įrenginio
administratoriui.
Prisijungimą prie išorinio WiFi prieigos taško palaiko tik B (su Tipe-C
USB lizdu)  įrenginio  versija.  A  versija,  arba,  jei   Camera  Manager
programoje  neaktyvus  WiFi  langas,  WiFi  SSID  ir  slaptažodžio
konfigūravimas Camera Manager programa negalimas.

WiFi SSID ir slaptažodžio konfigūravimas atliekamas prisijungus per
Camera Manager programą ir nuspaudus U disk.
a) Registratoriaus Versija A – MiniUSB
WiFi SSID ir slaptažodžio konfigūravimas Camera Manager programa
negalimas.

Kompiuteryje  registratorius  atvaizduojamas,  kaip  USB  laikmena.
Laikmenoje randame MISC direktoriją ir joje WiFi.config failą
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Atsidarykite šį failą TXT redaktoriuje, jei reikia redagavimui pakeiskite
failo plėtinį į  TXT. Atlikite pakeitimus pagal žemiau pateiktą pavyzdį
(žr.pav.).  Atlikus redagavimą išsaugokite failą.  Jei  keitėte, grąžinkite
failo plėtinį į CONFIG. 
Pastaba: A versijai WiFi_MODE eilutėje pakeitimų daryti nereikia.

b) Registratoriaus Versija B – Tipe-C USB
WiFi  SSID  ir  slaptažodžio  konfigūravimas  atliekamas  Camera
Manager programa arba šio skirsnio a) punkte nurodytu būdu. 
Prisijunkite  naudodami  Camera  Manager  programą:  WiFi  langelyje
nustatykite  STA  ON  –  išsaugokite.  Nustačius  SSID  ir  slaptažodį
sutampanti  su  Jūsų  tinklo  nustatymais  taip  pat  išsaugokite.
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Registratorius prisijungs prie Jūsų nurodyto WiFi SSID (LAN).

Svarbu:  registratorius  prisijungia  tik  prie  2.4GHz  WiFi  tinklo  ir
neprisijungs,  jei  Jūsų  WiFi  maršrutizatorius transliuoja  Smart  WiFi
tinklą (kai tuo pačiu SSID yra 2.4+5GHz).

Prisijungimas nuotoliniu būdu per RTSP protokolą

Prisijungus prie  išorinio
WiFi  SSID
registratoriaus
transliuojami  vaizdo
įrašai  bus  pasiekiami
per  VLC  player  RTSP
protokolu  (reikalinga
papildoma wifi.config ir
grotuvo  konfigūracija,
žr. šį skirsnį). 
Nustatykite
registratoriui suteiktą IP
adresą.
Transliacijai suveskite: rtsp://(registratoriaus IP)/live
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Slaptažodžiai ir kita svarbi informacija

Slaptažodžiai pagal nutylėjimą
Prieigos taško WiFi SSID: amba_boss-****
Slaptažodis: 1234567890

Camera Manager prisijungimo slaptažodis: 000000

Laikikliai (tvirtinimas prie drabužių)
Registratorius komplektuojamas su dviem „crocodile” tipo laikikliais:
dideliu  ir  mažu.  Abu  laikikliai  turi  360  laipsniu  pasukimo  kampą  ir
lengvai  nusegami  (paspaudus  metalinį  laikiklio  fiksatorių)  nuo
registratoriaus,  arba,  jei  norite  nusegti  nuo  drabužio  kartu  laikikliu,
atlaisvinus spaustuką. Didelis laikiklis taip pat turi kablį tvirtinimui prie
antpečio  ar  kilpos.  Pritvirtinę  kamerą  prie  drabužių  įsitikinkite,  kad
registratorius  laikosi  pakankamai  patikimai,  o  kamera  orientuota
vertikaliai.
Pastaba:  Jei  būtinas  patikimesnis  tvirtinimo  būdas  operatyvinėms
užduotims  vykdyti,  papildomai  gali  būti  užsakomi  operatyvinio
tvirtinimo laikikliai, diržai (žr. Registratoriaus priedai).

Išorinė vaizdo kamera
Registratorius  palaiko  išorinės  vaizdo  kameros  pajungimą
(opcionaliai) per miniUSB lizdą (žr. Registratoriaus priedai).

Automatinio duomenų apdorojimo - grupinio įkrovimo stotis
Registratorius  palaiko  darbą su  automatinio  duomenų apdorojimo -
grupinio  įkrovimo  stotimis  (DokingStation)  Leida  D2EL8,  Leida
D3EL8L,  Leida  D4EL20L,  Leida  D5EL12L,  Leida  20L  ir  kitomis
naudojant specialią programinę įrangą.

Reset funkcija
Jei  registratorius  veikia  nekorektiškai  pabandykite  atlikti  priverstinį
perkrovimą  Reset.  Pasinaudodami  sąvaržėle  paspauskite  mygtuką
esanti nišoje šalia USB lizdo.
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Reset neištrina duomenų ar kameros konfigūracijos.

Vaizdo įrašų trynimas
Rankiniu būdu vaizdo įrašus ar foto galite ištrinti prijungus registratorių
prie kompiuterio (U Disk) arba per mobiliąją aplikaciją (Recorder File).
Camera  manager  programoje  įjungus  Loop  Record  režimą
aktyvuojamas  įrašymas  „ratu“,  kai  užsipildžius  registratoriaus
atminčiai automatiškai trinami seniausi įrašai pakeičiant juos naujais. 

USB kabelis
Naudokite  tik  komplekte  esantį  USB  kabelį.  Naudodami  kitą
nekokybišką  kabelį  galite  pažeisti  registratoriaus  USB  lizdą,  kuris
integruotas į pagrindinę prietaiso plokštę tuo sugadinant prietaisą.

Garantija
Profesionaliam  nešiojamam  vaizdo  registratoriui  taikoma  24  mėn.
garantija. Opcionaliai taikoma išplėstinė garantija. Ši garantija taikoma
registratoriaus defektams sąlygotiems gamybos proceso.  Jei defektai
atsirado dėl naudotojo kaltės, garantija netaikoma.
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Registratoriaus priedai


