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Środki ostrożności
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W trakcie użytkowania kamery wideo S50+, proszę przestrzegać następujących środków
ostrożności:
1. Nie upuszczać, nie uderzać ani nie wstrząsać kamerą.
2. Nie zbliżać kamery wideo do przedmiotów, które wytwarzają silne pole magnetyczne, takich
jak magnes lub silnik. Nie zbliżać kamery do przedmiotów, które emitują silne fale radiowe, na
przykład, do anten. Silne pole magnetyczne może spowodować zakłócenie pracy kamery i
uszkodzenie danych obrazu lub dźwięku.
3. Nie wystawiać kamery na działanie wysokiej temperatury ani na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
4. Nie zbliżać karty pamięci do przedmiotów, które wytarzają silne pole magnetyczne, takich jak
telewizor, głośnik czy magnes. Nie pozostawiać karty pamięci w miejscu, gdzie występuje silna
elektryczność statyczna.
5. Gdy, podczas ładowania akumulatorów kamery, wystąpi nienormalne nagrzanie, dym lub
dziwny zapach, należy odłączyć zasilanie i zaprzestać ładowania.
6. Trzymać kamerę wideo z dala od dzieci podczas ładowania, ponieważ przewód zasilający może
doprowadzić do uduszenia dziecka lub do porażenia prądem.
7. Przechowywać kamerę wideo w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Przedmowa
Dziękujemy za zakup cyfrowej, kompaktowej kamery wideo S50+ o wysokiej rozdzielczości (HD),
posiadającej następujące cechy:
• Bardzo małe rozmiary i kompaktową budowę
• Przyjazne dla użytkownika złącza
• Łatwość obsługi
• Możliwość filmowania bez użycia rąk, ułatwiającą filmowanie w każdych warunkach i w
dowolnym miejscu
• Najwyższą skuteczność nagrywania dzięki technologii HD, zapewniającej fantastyczne doznania
w zakresie filmowania.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje sposób, w jaki należy instalować i używać kamery wideo S50+.
Zawiera ona również informacje dotyczące użytkowania, obsługi, środków ostrożności związanych
z instalacją oraz danych technicznych kamery wideo 6S WiFi. Przed użyciem kamery proszę się
dokładnie zapoznać z instrukcją jej obsługi i zachować do późniejszego użytku. Kamera wideo S50+,
która została zaprojektowana w celu sprostania profesjonalnym wymogom, będzie Państwu służyć
przez długi czas.

Gwarancja
Niniejszy produkt posiada świadectwo odpowiednich organów certyfikujących, dotyczące
zgodności ze stosownymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa oraz specyfikacjami określonymi
przez Federalną Komisję Łączności (FCC) i Radę Europy (CE).
Usuwać zgodnie z przepisami. Przetwarzać ponownie dla dobra ochrony środowiska!
2

Główne funkcje i cechy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aee.com

Szerokokątny obiektyw 150°, przysłona f/3.0.
Obiektyw HD specjalnego zastosowania, obsługujący tryb nagrywania wideo HD 1080i, 1080P,
960P i 720P.
Wykonuje zdjęcia 8 megapikseli w rozdzielczości 3200×2400.
Posiada funkcję Wi-Fi i wiele innych aplikacji.
Posiada cyfrowy zoom 10X.
Nowej generacji sensor obrazu Exmor R CMOS, zdwojona światłoczułość. Idealnie przestawia
detale obrazu, nawet w słabo oświetlonym otoczeniu.
Nagrywa w różnych trybach, takich jak: Single shot, Fast shot,  Timed shooting.
Zapewnia unikatową cechę szybkiego filmowania, do 10 zdjęć na sekundę.
Oferuje funkcję niezależnej rejestracji głosu dla potrzeb długotrwałego nagrywania audio.
Oferuje funkcję zdjęć rollover 180°.
Łączy się z zewnętrznym ekranem TFT w celu wyświetlania nagrań i odtwarzania.  
Posiada złącza wyjść HDMI i AV dla celów szybkiego łączenia z monitorem HD lub z telewizorem,
w celu oglądania nagranych plików.
Posiada modną, kompaktową konstrukcję.
Nagrywa programy wideo w formacie MOV, umożliwiając ich odtwarzanie w komputerze i
przesył do stron, na których możne je publikować.
Zapewnia wierność koloru, oferując bardziej przejrzysty i naturalny obraz wideo.
Obsługuje szybkie przewijanie do przodu, szybkie przewijanie do tyłu z prędkościami 1/4x, 1/2x,
2x, 4x, 8x i 16x, i odtwarzanie.
Obsługuje funkcje odtwarzania, usuwania plików i inne operacje wykonywane w lokalnej
kamerze wideo.
Wbudowany podwójny mikrofon, służący nagrywania do efektów stereo w wysokiej jakości.
Uniwersalny wskaźnik stanu urządzenia.
Wbudowany czujnik G-Sensor, który może służyć jako czarna skrzynka w samochodzie.
Obsługuje łączność z mikrofonem zewnętrznym (wyłącznie z mikrofonem specjalnego
zastosowania).
Oferuje ćwierć-calowe złącze ogólnego zastosowania do podłączenia różnego rodzaju
akcesoriów.
Posiada wzmocnioną konstrukcję, skutecznie obsługującą różne akcesoria z udoskonaloną
niezawodnością i stabilnością.
Wyposażona w akumulatory litowo-jonowe o wysokiej pojemności, wydłużające czas
nagrywania.
Odporna na wstrząsy, wytrzymująca łagodne upadki lub uderzenia.
Posiada wodoodporny pokrowiec o stopniu ochrony IP68, zdolny do wytrzymania zanurzeń na
głębokości do 100 metrów i dwa rodzaje tylnej osłony.
Posiada funkcję automatycznego przechodzenia w tryb czuwania, oszczędzający zasilanie i
zapewniający automatyczne zapisywanie danych audio oraz wideo.
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Kamera S50+

Wyświetlacz TFT

Wodoszczelna obudowa

Wspornik na kamerę

Wodoszczelny futerał

Akumulator litowo-jonowy

Złącze pionowo-poziome

Profilowana podkładka
przylepna

Płaska podkładka przylepna

Kabel USB

Skrócona instrukcja obsługi

CD-ROM

Pianka zapobiegająca wilgoci

Pasek

Woreczek

Akcesoria znajdujące się w komplecie z kamerą mogą się nieznacznie różnić od podanych
powyżej. Zestaw może ulec zmianom bez uprzedzenia.
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1. Klawisz Wi-Fi
2. Wskaźnik stanu Wi-Fi
3. Klawisz trybu pomiaru światła
4. Wskaźnik stanu nagrywania
5. Wskaźnik stanu ładowania
6. Klawisz G-sensor
7. Przycisk nagrywania wideo
8. Klawisz wł/wył. zasilania
9. Blokada akumulatora
10. Obiektyw
11. Otwór chłodzący
12. Wskaźnik stanu nagrywania
13. Otwór do montażu statywu
14. Mikrofon
15. Wskaźnik stanu ładowania
16. Wskaźnik stanu nagrywania
17. Przycisk "W górę"

18. Przycisk "W dół"
19. Przycisk OK
20. Przycisk lewej strzałki
21. Przycisk prawej strzałki
22. Wskaźnik stanu nagrywania
23. Wskaźnik stanu zasilania
24. Głośnik
25. Wyświetlacz LCD
26. Mikrofon
27. Przycisk migawki
28. Przycisk Stop
29. Mini złącze HDMI
30. Złącze USB
31. Gniazdo karty TF
32. Przycisk Menu
33. Wyświetlacz TFT
34. Przycisk odtwarzania
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1. Wyświetlacz LCD

5 6
1
2
3
4

1
2

1080P- 25

00:00:01
2H30

3
7

4

8M

100-0088
1888

Tryb wideo

Tryb zdjęć

Icon

Functions
Tryb pracy (nagrywanie wideo)

1

2

3

4
5

Tryb pracy (fotografowanie)
1080P-25

Rozdzielczość wideo

8M

Rozdzielczość zdjęć

00:00:01

Zegar nagrywania

100-0088

Liczba nagranych plików

2H30

Pozostały czas nagrywania

1888

Liczba pozostałych zdjęć

M

Kąt widzenia

6

Wi-Fi

7

Poziom naładowania akumulatora

6

7
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2. Opis wskaźników

EN

Czerwony wskaźnik

Zielony wskaźnik

Niebieski
wskaźnik

Status

Obudowa górna(1)
Wyświetlacz TFT(l)

Obudowa przednia(1)
Obudowa górna(1)
Wyświetlacz TFT(l)
Spód(2)

Obudowa
przednia(1)

Uruchomienie

Jednorazowy błysk
a następnie ciągłe
świecenie

/

/

Nagrywanie wideo

/

Powolne miganie

/

Nagrywanie audio

Pozycja

/

Powolne miganie

/

Wykonywanie
zdjęć

Ciągłe świecenie

Jednorazowy błysk

/

Zapełniona karta

Ciągłe świecenie

Ciągłe świecenie

/

Ładowanie
(wyłączona)

Powolne miganie

/

/

W pełni
naładowana
(wyłączona)

Ciągłe świecenie

/

/

Wskaźnik niskiego
stanu naładowania

Szybkie błyski przez
5s a następnie
automatyczne
wyłączenie zasilania

/

/

Transmisja danych

Ciągłe świecenie

/

Powolne miganie

Włączone Wi-Fi

Ciągłe świecenie

/

Powolne miganie

Aby włączyć lub wyłączyć ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki. Po wyłączeniu ekranu
zaświeci się czerwona dioda LED.
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1. Ładowanie
Uruchom urządzenie, aby sprawdzić stan akumulatora. Jeśli poziom jego naładowania jest niski,
naładuj go.
Użyj ładowarki lub portu USB komputera, aby naładować S50+:
Ładowarka
Wejście: 100~240V 0.5A
Wyjście: DC 5V 2000mA

2. Instalacja akumulatora
a. Przed zainstalowaniem akumulatora upewnij się, że "Blokada akumulatora" znajdująca się pod
spodem kamery S50+ jest odblokowana.
b. Wsuń całkowicie akumulator do gniazda, jak pokazano poniżej:

Blokada akumulatora

3. Instalacja wyświetlacza TFT
Kamera S50+ obsługuje dedykowany, zewnętrzny wyświetlacz TFT o przekątnej 2", za pomocą
którego można dokonywać czynności ustawiania, odtwarzania i usuwania oraz przeprowadzać inne
funkcje, aby podglądać lub odtwarzać pliki wideo.
Zainstaluj wyświetlacz w sposób pokazany poniżej:

8
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4. Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci
Kamera S50+ obsługuje zewnętrzną kartę pamięci TF o pojemności do 32GB. Mimo że w kamerze
można używać wszystkich kart TF powyżej klasy 10 S50+, zaleca się używanie szybkiej karty, w celu
wykonywania zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Do wykonywania zdjęć obiektów w ruchu, zaleca się
stosowanie markowych kart SDHC, aby zapewnić bezproblemową pracę urządzenia.
* Wkładanie karty pamięci
a. upewnij się, że kamera S50+ jest wyłączona
b. włóż kartę TF do gniazda karty pamięci w kierunku wskazanym przez strzałkę, płasko do samego
końca. Usłyszysz kliknięcie wskazujące na prawidłowe umieszczenie karty.
*

Wyjmowanie karty pamięci
Naciśnij środek wystającej części karty TF, dzięki czemu wysunie się ona z gniazda. Wyciągnij
kartę.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci Wi-Fi lub do urządzenia zdalnego sterowania, umieść
kartę TF.

5. Uruchomienie
Przesuń klawisz zasilania w położenie "ON", aby włączyć kamerę S50+:
Zaświecą się czerwone wskaźniki. Kamera S50+ wejdzie w tryb gotowości do nagrywania.
Gdy urządzenie jest w trybie zasilania, możesz nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk
migawki i stopu przez 5 sekund, a następnie zwolnić oba przyciski, aby je wyłączyć. Po wyłączeniu
urządzenia, możesz powtórzyć tę czynność, aby je włączyć.

6. Wybór trybu pomiaru światła
Aby uzyskać optymalny efekt ekspozycji, użyj trybu centralnego pomiaru światła, gdy punkt
centralny jest oświetlony, podczas gdy jego otoczenie jest nieoświetlone.
"
" : włącz pomiar centralnego punku
"
" : wyłącz pomiar centralnego punktu

7. CZUJNIK G (G-SENSOR)
Włącz klucz G-SENSOR., kamera wideo rozpocznie nagrywanie wideo w przypadku wstrząsu
kamery lub po uruchomieniu pojazdu. Jeżeli kamera wideo nie ulega wstrząsom lub pojazd został
zatrzymany, kamera wideo przerwie nagrywanie wideo w ciągu około trzech minut.
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1. Podstawowe czynności podczas nagrywania wideo
a.
b.
c.
-

Włącz kamerę S50+, aby wejść w tryb gotowości do nagrywania;
Nakieruj obiektyw na cel i sprawdź jego podgląd na wyświetlaczu TFT;
Wciśnij przycisk "Video recording" raz, aby rozpocząć nagrywanie;
System wyda jednorazowy impuls, wskazując na rozpoczęcie nagrywania. Poniższy wyświetlacz
TFT pokazuje stan nagrywania wideo:
Stan naładowania
Tryb pracy (nagrywanie wideo)

Rozdzielczość nagrywania

000:00:01

Czas nagrywania

wolnego miejsca
na karcie pamięci

1080P/25

d. Podczas nagrywania wciśnij przycisk "Stop" jeden raz, aby zatrzymać nagrywanie.
- system wygeneruje dwukrotny sygnał, wskazując na zatrzymanie funkcji nagrywania wideo, a
licznik czasu zatrzyma się.
- Wyświetlacz przejdzie w stan gotowości do nagrywania.

2. Procedury czynności dla nagrania audio
a. Wejdź w tryb nagrywania audio i wciśnij przycisk "Video Recording", aby rozpocząć nagrywanie
audio.
- System wyda pojedynczy dźwięk, potwierdzając nagrywanie wideo.
000:00:01

Tryb pracy
(nagrywanie audio)

Czas nagrywania

b. Podczas nagrywania audio, wciśnij przycisk "Stop" raz, aby zatrzymać nagrywanie.
- System wyda dwukrotny dźwięk, sygnalizując zatrzymanie operacji nagrywania.
- Wyświetlacz powróci do stanu gotowości do nagrywania.

10
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* Zakończ tryb nagrywania audio:
a. Wciśnij przycisk "M", aby wejść w menu ustawień kamery;
b. Wciśnij przycisk "+" / "-", aby wybrać " Exe.: tylko dźwięk  ", a następnie wciśnij przycisk "OK", aby
potwierdzić;
c. Wciśnij przycisk "<" / ">", aby wybrać tryb "
" i wciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić. Kamera
S50+ przejdzie w stan gotowości do nagrywania.

3. Ustawienie parametrów nagrywania wideo
Aby ustawić parametry nagrywania wideo, wykonaj poniższe czynności:
a. Wciśnij przycisk "M", aby wejść w menu ustawień;
b. Wciśnij przycisk "<" / ">", aby wybrać "
";
c. Wciśnij przycisk "+" / "-", aby przesunąć kursor do podmenu, które chcesz skonfigurować. Wciśnij
przycisk "OK", aby wejść w podmenu;
d. Wciśnij przycisk "<" / ">", aby wybrać żądane parametry;
e. Wciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić wybór;
f. Ponownie wciśnij przycisk "M", aby wyjść z menu ustawień.
• Tryb wykonywania
- Nagrywanie wideo (
);
- Nagrywanie głosu (
);
- Tryb Auto wideo (
): gdy ta funkcja jest aktywna, system automatycznie rozpocznie
nagrywanie wideo, zgodnie z ustawionym czasem odliczania. Dostępne opcje to: 5s, 10s, 20s;
• Rozdzielczość wideo
Poniżej podano dostępną rozdzielczość nagrywania wideo:
Rozdzielczość

System PAL

System NTSC

1080i(16:9)
1920 x 1080

50fps

60fps

1080P(16:9)
1920 x 1080

25fps

30fps

960P(4:3)
1280 x 960

25fps

30fps

720P(16:9)
1280 x 720

25fps, 50fps

30fps, 60fps

480P(16:9)
848 x 480

50fps, 100fps

60fps, 120fps
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• Kąt widzenia
Dostępne kąty widzenia: szeroki, średni, wąski, mały. (Funkcja jest niedostępna w trybie 960P,
720P i 480P.)

: szeroki

: średni

: wąski

: mały

• Przepływność
Urządzenie oferuje dwie opcje przepływności: wysoką "
" i normalną "
". (Przy wysokiej
przepływności uzyskuje się bardziej wyrazisty obraz przy większym rozmiarze pliku).
• Funkcja przerzucania zdjęć o 180°
Gdy ta funkcja jest aktywowana, można uzyskać pionowy plik wideo, używając kamery S50+
do nagrywania wideo odwróconego do góry nogami.  (Funkcja jest niedostępna w trybie 480P
100f/120f.)
• Czas wyświetlania
Można wybrać opcję wyświetlania czasu nagrywania wideo, który będzie widoczny w prawym
dolnym narożniku ekranu. (Funkcja jest niedostępna w trybie 1080i, 480P 100f/120f.)
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1. Procedura pracy dla wykonywania zdjęć
a.
b.
c.
d.
-

Włącz kamerę S50+, aby wejść w tryb gotowości do nagrywania;
Wyceluj obiektyw na żądany obiekt i sprawdź podgląd na wyświetlaczu;
Wciśnij przycisk migawki jednorazowo, aby ustawić tryb pracy na "photo modes" (tryby zdjęć);
Wciśnij ponownie przycisk migawki, aby wykonać jedno zdjęcie.
System wygeneruje odgłos kliknięcia, potwierdzając wykonanie zdjęcia i powróci do trybu
gotowości do wykonywania zdjęć.
Wyświetlacz TFT w trybie zdjęć wygląda następująco:
Tryb pracy
(fotografowanie)

Rozdzielczość zdjęć

8M

2. Ustawienie parametrów dla wykonywania zdjęć
Aby ustawić parametry dla wykonywania zdjęć, wykonaj następujące czynności:
a. Wciśnij przycisk "M", aby wejść w menu ustawień;
b. Wciśnij przycisk "<" / ">", aby wybrać "
";
c. Wciśnij przycisk "+" / "-", aby przesunąć niebieski kursor do podmenu, które chcesz
skonfigurować. Wciśnij przycisk "OK", aby wejść w podmenu;
d. Wciśnij przycisk "<" / ">", aby wybrać żądane parametry;
e. Wciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić;
f. Ponownie wciśnij przycisk "M", aby wyjść z menu ustawień.
• Tryb przechwytu
- Tryb pojedynczego zdjęcia (
): wykonuje jedno zdjęcie po naciśnięciu przycisku migawki.
- Tryb szybkiego zdjęcia (
): kamera S50+ wykonuje kilka zdjęć w ciągu jednej sekundy.
Dostępne są trzy tryby: 3 p/s, 6 p/s and 10 p/s (p/s – zdjęć/sekundę).
- Tryb z samowyzwalaczem (
): gdy, w trybie gotowości do nagrywania, zastanie wciśnięty
przycisk migawki, kamera S50+ rozpocznie odliczanie i wykona zdjęcie w nastawionym czasie.
Dostępne opcje czasowe to: 3s, 5s, 10s.
• Rozdzielczość zdjęć
Wybierz żądaną rozdzielczość zdjęć. Ten parametr można ustawić na rozdzielczość: "8M", "5M"
lub "3M".
• Wyświetlanie czasu
Można wyświetlać lub ukryć opcję wyświetlania czasu wykonywania zdjęć w prawym dolnym
narożniku zdjęcia.
13
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Aby ustawić parametry, wykonaj następujące czynności:
a. wciśnij przycisk "M", aby wejść w menu ustawień kamery;
b. wciśnij przycisk "<" / ">" aby wybrać " ";
c. wciśnij przycisk "+" / "-", aby przesunąć niebieski kursor do podmenu, które chcesz
skonfigurować.  Wciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić;
• Sygnał ostrzeżenia
Ustaw głośność lub wycisz brzęczyk. Dostępne są trzy tryby: Off (wył.), Medium(50%)(średni) i
Standard(100%) (standardowy).
• Wskaźnik stanu
Aktywuj lub dezaktywuj wskaźniki stanu. Dostępne są trzy tryby: Off (All OFF) (Wył.) (WSZYSTKIE
WYŁ.), Two (Only front cover and top cover) (Dwa) (Tylko przednia i tylna obudowa) i On (All ON)
(Wł.) (WSZYSTKIE WŁ.).
• Wyświetlanie na ekranie
Wyświetlaj lub ukrywaj ikony nagrywania lub informacje na ekranie.
• Pętla zawartości wideo
Możesz aktywować lub dezaktywować funkcję nagrywania pętli. Jeśli jest włączona (ON), plik
wideo będzie automatycznie zapisywany w 15-minutowych segmentach. Jeśli jest wyłączona
(OFF), plik wideo będzie zapisywany w segmentach 25-minutowych.
• Automatyczne przejście w tryb czuwania
Kamera S50+ jest nastawiona na automatyczne przejście w stan czuwania, gdy przez pewien
czas nie wykonuje się żadnych czynności (zdjęcia, nagrywanie lub naciskanie przycisków). Jeśli
nie wykona się żadnej czynności podczas odliczania czasu, zegar zostanie zresetowany. W trybie
czuwania, naciśnij przycisk nagrywania wideo/przycisk migawki/przycisk stop, aby aktywować
kamerę S50+. Dostępne opcje czasowe to: wyłączona, 2 minuty, 5 minut i 10 minut.
• Format wyjścia sygnału TV
To ustawienie ma na celu zapewnienie dopasowania szybkości klatek nagrania wideo do
formatu odtwarzania w telewizorze.
• Język
Wybierz żądany język.
• Data/Czas
Można ustawić datę i czas, które pojawiają się w prawym, dolnym narożniku pliku wideo lub
zdjęcia, podczas nagrywania albo wykonywania zdjęć.
• Formatowanie
Ta opcja umożliwia usunięcie wszystkich plików z karty pamięci.
• Odzyskiwanie ustawień fabrycznych
Ta opcja umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień systemu do oryginalnych ustawień
fabrycznych.
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1. Procedura pracy dla odtwarzania

EN

a. Wciśnij przycisk "
" (odtwarzanie), aby wejść w interfejs odtwarzania;
b. Wciśnij przycisk "<" / ">" (nagrywanie wideo), aby wybrać typ pliku i wciśnij przycisk "OK", aby
potwierdzić;
: Wyświetlaj pliki wideo
: Wyświetlaj pliki zdjęć
: Wyświetlaj wszystkie pliki wideo/audio/zdjęć
c. Wciśnij przycisk "<" / ">" / "+" / "-", aby przesunąć kursor do miniatury pliku, który chcesz
odtwarzać;
d. Wciśnij przycisk "OK", aby wejść w interfejs odtwarzania i wciśnij przycisk "OK." w celu
odtworzenia.
- Podczas odtwarzania plików wideo funkcje przycisków opisano poniżej:
Przycisk

Funkcje

Przycisk

Zmniejszenie głośności;

+

Zwiększenie głośności;

<

Szybkie przewijanie wstecz;

>

Szybkie przewiajnie do przodu;

Wciśnij, aby powrócić do interfejsu
podglądu pliku;
-

Funkcje

-

OK

Odtwarzanie/pauza.

Podczas podglądu zdjęć funkcje przycisków opisano poniżej:
Przycisk

Funkcje

Przycisk

Zmniejszenie;
-

<

Funkcje
Powiększenie;

W trybie powiększania, gdy
wciśniesz "OK", możesz wcisnąć "-"
aby przesunąć zdjęcie w dół;
W trybie powiększania, gdy
wciśniesz "OK", możesz wcisnąć "<"
aby przesunąć zdjęcie w prawo;
Gdy zdjęcie wyświetlane jest w
aktualnym rozmiarze, wciśnij "<"
aby wyświetlić poprzednie zdjęcie;

Wciśnij, aby powrócić do interfejsu
podglądu pliku;

15

+

>

W trybie powiększania, gdy
wciśniesz "OK", możesz wcisnąć "+"
aby przesunąć zdjęcie do góry;
W trybie powiększania, gdy
wciśniesz "OK", możesz wcisnąć ">"
aby przesunąć zdjęcie w lewo;
Gdy zdjęcie wyświetlane jest w
aktualnym rozmiarze, wciśnij ">"
aby wyświetlić następne zdjęcie;
Gdy zdjęcie wyświetlane jest w
aktualnym rozmiarze, wciśnij "OK"
aby je obrócić;

OK

W trybie powiększania, gdy
wciśniesz "OK", ikona " " pojawi
się w prawo, górnym narożniku.
Możesz przesunąć zdjęcie;
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-

Podczas odtwarzania plików audio funkcje poszczególnych przycisków opisano poniżej:
Przycisk
-

Funkcje

Przycisk
+

Zmniejszenie głośności;
Wciśnij, aby powrócić do interfejsu
podglądu pliku;

OK

Funkcje
Zwiększenie głośności;
Odtwarzanie/Pauza.

2. Usuwanie plików
a. W trybie odtwarzania pliku lub podglądu miniatury przesuń kursor na ikonę pliku, który chcesz
usunąć;
b. Wciśnij przycisk "M", aby wejść w tryb obsługi pliku i przesuń kursor "Delete file" (usuń plik);
c. Wciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić;
d. Przesuń kursor na "delete single"/"delete all" (usuń pojedynczy/usuń wszystkie) i wciśnij przycisk
"OK", aby usunąć pliki (i).
: Usuń pojedynczy					
: Usuń wszystkie

3. Ochrona plików i odblokowywanie
a. W trybie odtwarzania pliku lub podglądu miniatury przesuń kursor na ikonę pliku, który chcesz
chronić;
b. Wciśnij przycisk "M", aby wejść w tryb obsługi pliku i przesuń kursor na "file protection" (ochrona
pliku);
c. Wciśnij przycisk "OK", aby potwierdzić;
d. Wybierz typ ochrony i wciśnij "OK", aby potwierdzić:
: Chroń pojedynczy
: Chroń wszystkie
: Odblokuj pojedynczy
  : Odblokuj wszystkie
Chronionych plików nie można usunąć. Niemniej jednak, pliki te można usunąć metodą
formatowania.
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4. Wyświetlaj wideo/zdjęcia w telewizorze HD
Nagrane pliki można również odtwarzać w telewizorze lub wyświetlać przy pomocy interfejsu
HDMI.
Upewnij się, że kamera została prawidłowo skonfigurowana do formatu wideo NTSC (Ameryka
Północna) lub PAL (obszary poza Ameryką Północną). W przeciwnym razie obrazów wideo i zdjęć
zapisanych za pomocą kamery S50+ nie będzie można prawidłowo wyświetlać w telewizorze. Użyj
kabla HDMI, aby podłączyć kamerę S50+ do telewizora:

Ta funkcja jest niedostępna po uruchomieniu Wi-Fi.

5. Przesyłanie plików audio/wideo/zdjęć do komputera
a. Użyj kabla USB do przesyłu danych, aby podłączyć kamerę do komputera;
b. Włącz kamerę S50+;
c. Kliknij na ikonę "My Computer" na pulpicie i znajdź ikonę "Removable Disc" (dysk usuwalny). Jeśli
komputer nie wykryje kamery, zamknij okno "My Computer" i po chwili ponownie je otwórz.
Zostanie wyświetlona ikona "removable disc";
d. Dwukrotnie kliknij na ikonę "removable disc";
e. Wejdź w ikonę "removable disc" i skopiuj /przenieś plik na twardy dysk komputera.
Nie można zapisywać obrazów ani plików wideo z komputera na karcie micro SD włożonej do
kamery (przez kabel USB).
Nie można usuwać z komputera obrazów ani plików wideo zapisanych na karcie micro SD
włożonej do kamery (przez kabel USB). Można to zrobić tylko w kamerze.
Nie można kopiować obrazów ani plików wideo z komputera na kartę micro SD włożoną do
kamery (przez kabel USB).
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Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, S50+ może być połączona z pilotem bezprzewodowym WiFi, smartphonem lub tabletem PC, aby korzystać z funkcji pilota bezprzewodowego. Na początku
proszę zainstalować odpowiednie oprogramowania aplikacji APP.
Aplikacja WiFi jest już dostępna na iPhone APP store oraz google play store, gdzie klienci mogą ją
pobrać za darmo.

1. Uruchamianie Wi-Fi i połączenia
a. Przesuń suwak blokady Wi-Fi na "ON" , aby uruchomić funkcję Wi-Fi:
Zacznie świecić niebieska kontrolka, a w lewym górnym rogu ekranu TFT pojawi się ikona
sygnału Wi-Fi "
".
Podczas oczekiwania Funkcja Wi-Fi, aby włączyć lub wyłączyć Nie należy wykonywać
żadnych innych operacji.
b. Odszukaj hot spot Wi-Fi na przenośnym urządzeniu odbiorczym, wybierz sieć "AEE MagiCam" , a
następnie połącz (hasło domyślne: AEE12345).
c. Kliknij na ikonę App "

" na urządzeniu przenośnym, aby wyświetlić ikonę (

), pokazaną

na obrazku 1. Wejdź do interfejsu przedstawionego na obrazku 2. Teraz możesz na odległość
kontrolować ekran kamery oraz ustawić jej parametry.
W razie niemożności nawiązania prawidłowego połączenia Wi-Fi, pojawi się ikona   "
". Wybierz "Yes" ("Tak"), aby dokonać próby kolejnego połączenia. Jeśli wybierzesz
"No" (nie), kliknij na ikonę "

",aby przejść do interfejsu WLAN lub kliknij na ikonę "

", aby przejść do interfejsu głównego, gdzie możesz korzystać jedynie z
plików lokalnych (żadne inne operacje nie są obsługiwane).

1
2
3
4
5
6
7

                   Obrazek 1. Interfejs połączenia Wi-Fi                  Obrazek 2. Interfejs kontroli Wi-Fi
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1. Całkowita ilość plików
2. Status Wi-Fi
3. Stan naładowania baterii
4 . Po zo s t a ł y c z a s n a gr y w a n i a /
Pozostała liczba zdjęć
5. Długość nagrania
6. Tryb nagrywania wideo
7. Tryb wykonywania pojedynczych
zdjęć

8. Zwiększ podgląd
9. Ikona obecnego stanu lub Przycisk Włączania/
Wyłączania
10. Ustawienia parametrów
11. Oddalenie
12. Przybliżenie
13. Tryb odtwarzania
14. Tryb szybkich ujęć

W przypadku przeprowadzania synchronicznych czynności na kamerze i pilocie zdalnym,
S50+ da pierwszeństwo czynnościom przeprowadzanym na kamerze.
Powyższe obrazy służą jedynie ilustracji (z uwzględnieniem dostępnych aplikacji).
Urządzenie przenośne powinno być używane z odległości do 100 metrów od kamery S50+
w przestrzeni bez barier oraz w kącie poziomym.
Wyświetl pozostały czas nagrywania w trybie nagrywania wideo; wyświetl pozostałą liczbę
zdjęć w trybie wykonywania zdjęć: Czas nagrywania Podgląd w czasie rzeczywistym jest
niemożliwy w trybie nagrywania wideo 720P 100 fps/120 fps.

2. Instrukcja obsługi interfejsu sterowania za pomocą Wi-Fi
a. Nagrywanie wideo
- Kliknij na ikonę trybu nagrywania wideo "
". Ikona stanu aktualnego wyświetli się jako"
kliknij na nią, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie wideo.
- Aby zwiększyć podgląd, kliknij na ikonę "
":
Rozdzielczość i
liczbaobrazów
Stan obecny
Kąt

",

Powrót do
interfejsugłównego

Czas nagrywania

Pozostały czas nagrywania

Odpowiednią rozdzielczość nagrywanego pliku możesz ustawić w interfejsie ustawień
parametrów.
19
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b. Pojedyncze zdjęcie
- Kliknij ikonę trybu pojedynczych zdjęć "
wyświetla się jako "
-

", a zmieni kolor na niebieski "

". Następnie ikona

". Kliknij na nią, aby wykonać jedno zdjęcie.

Aby zwiększyć podgląd, kliknij na ikonę "

":
Powrót do
interfejsugłównego

Liczba pikseli
Stan obecny

Pozostała liczba zdjęć
Liczbę pikseli możesz ustawić w ustawieniach parametrów.
c. Szybkie ujęcie
- Kliknij na ikonę szybkiego ujęcia "

-

", a zmieni kolor na niebieski "

". Następnie ikona

wyświetli się jako "
". Kliknij na nią,aby w ten sposób wykonać kilka zdjęć w ciągu jednej
sekundy.
Aby zwiększyć podgląd, kliknij na ikonę "
":
Liczba zdjęć
wykonanychw ciągu 1s.
Stan obecny

Powrót do
interfejsugłównego

Pozostała liczba zdjęć
W ustawieniach parametrów możesz ustawić szybkość, z jaką kamera będzie wykonywała
zdjęcia.
20
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d. Odtwarzanie
- Kliknij na ikonę "
" aby przejść do interfejsu przedstawionego W ten sposób możesz zdalnie
odtwarzać nagrania wideo oraz przeglądać zdjęcia.
Przeciągnij palcem przez ikonę "
". Jeżeli
wybierzesz "Pamięć kamery", możesz przeglądać pliki, które
zostały zapisane na kamerze. Jeżeli wybierzesz"Pamięć
urządzenia przenośnego", możesz przeglądać pliki pobrane z
kamery na urządzenie przenośne.
Aby wejść do interfejsu ustawień aplikacji,kliknij na ikonę "
".
Jeżeli chcesz wrócić do interfejsu sterującego Wi-Fi, kliknij na
stronę "
".
Za pomocą ikony "
" dostaniesz się do interfejsu wyboru
plików/interfejsu udostępniania mediów.
Aby pobrać pliki z kamery na urządzenie "
" przenośne,
kliknij na ikonę.
-

Aby zobaczyć obraz w rzeczywistejwielk ości, kliknij na jego miniaturę. Przyciągając palcem w
lewo lub w prawo, możesz wybrać odpowiednie pliki.

Podgląd zdjęcia

Podgląd wideo

Aby wrócić do wykazu miniatur, kliknij na ikonę "
".
Aby przenieść i odtworzyć plik na urządzeniu DMR, kliknij na ikonę "
Aby usunąć plik, kliknij na ikonę "
".
Aby odtworzyć wideo, kliknij ikonę "
".
21
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3. Pobieranie plików na urządzenie przenośne
-

Wróć do interfejsu z obrazującego miniatury plików i kliknij na ikonę "
interfejsu pobierania. Zaznacz wybrane pliki, aby je usunąć.

" , aby wejść do

Pliki pobrane
Pliki oczekujące
Pobieranie plików

Pobierz wszystkie pliki
-

-

Anuluj pobieranie

W trybie podglądu miniatur, przesuń ikonę "
" , aby wyświetlić pliki lokalne. Kliknij
ikonę "
" , aby przejść do interfejsu pokazanego na poniższym obrazku, a następnie zaznacz
wybrane pliki, aby udostępnić je na stronach sieci społecznościowych.
Aby zobaczyć obraz w rzeczywistej wielk ości, kliknij na jego miniaturę. Przyciągając palcem w
lewo lub w prawo, możesz wybrać odpowiednie pliki.

Podgląd zdjęcia

Podgląd wideo

Aby wyświetlić informacje o pliku, kliknij na ikonę "
".
Jeśli chcesz wejść do interfejsu odpowiedzialnego za montaż filmów wideo, kliknij na ikonę "
" . ("
" w wersji iOS)
Aby udostępnić plik w sieci społecznościowej ,  kliknij na ikonę "
".
22

aee.com
4. Montaż wideo
-

EN

Podczas przeglądania pobranych plików możesz kliknąć na ikonę "

" w dolnej części ekranu.

W ten sposób przeniesiesz się do interfejsu odpowiedzialnego za montaż filmów wideo. Interfejs
został przedstawiony na poniższym obrazku:
Zapisz i udostępnij
edytowany plik wideo

Aktualne ujęcie
Ujęcie rozpoczynające film

Pasek historii
Ujęcie zamykające film
Zmniejsz obraz
Powiększ obraz
Ikona odtwarzania

-

Ta funkcja pozwala na tworzenie montażu wideo w celu stworzenia nowego filmu poprzez
zmienianie momentu otwierającego oraz zamykającego nagranie.
Można to zrobić na dwa sposoby:
Sposób I: zmień ujęcie otwierające oraz zamykające nagranie poprzez bezpośrednie
przeciągnięcie panelu ujęcia (kliknij przycisk odtwarzania w celu podglądu, czy pożądana
lokalizacja została osiągnięta).
Sposób II: kliknij "
" , aby ustawić aktualne ujęcie jako ujęcie otwierające, przeciągnij panel
ujęć, aby zmienić aktualną ramę, a następnie ponownie kliknij "
" , aby ustawić aktualne
ujęcie jako Ujęcie zamykające film

5. Zmiana nazwy połączenia Wi-Fi i zmiana hasła
-

Podłącz swoją kamerę (z kartą TF) do komputera i włącz ją. Dwukrotnie kliknij na "Mój komputer"
i na dysku wymiennym otwórz plik "
" wifi.conf w folderze "MISC" .  
a. Zmiana nazwy połączenia WiFi: Znajdź "AP_SSID=AEEMagicam" . Zmień wartości następujące za
znakiem "=" na wybraną przez ciebie nazwę i wybierz "Zapisz" .
b. Zmiana hasła: Znajdź "AP_PASSWD=AEE12345". Zmień wartości za znakiem "=" na wybrane
przez ciebie hasło(powinno zawierać co najmniej 8 cyfr), a następnie wybierz"Zapisz" .
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Kamera S50+ służy do obsługi ręcznej lub obsługi bez użycia rąk w większości miejsc, przy
wykorzystaniu odpowiednich akcesoriów. Kamera S50+ wyposażona w wodoszczelną obudowę
może być wykorzystywana do nagrywania wideo pod wodą.

Wodoszczelna obudowa i pianka odporna na wilgoć
Wodoszczelna obudowa, o stopniu ochrony do IP68, kamery S50+ chroni kamerę na głębokości do
100 metrów. Aby uniknąć i ograniczyć osiadanie rosy na szkle wodoszczelnej obudowy zalecamy
umieszczenie bawełny odpornej na wilgoć wewnątrz wodoszczelnej obudowy, gdy jest ona
używana w środowisku o dużych zakresach temperatur.
Podczas umieszczania kamery S50+ wewnątrz wodoszczelnej obudowy proszę przestrzegać
następujących zaleceń:
Wodoszczelna osłona

Pianka zapobiegająca wilgoci

Proszę przestrzegać następujących zaleceń podczas montażu tylnej obudowy wodoszczelnej:

Precautions for the Waterproof Housing:
The waterproof housing is a precision component. When using the waterproof housing, adhere to
the following precautions:
1. Do not randomly remove or change the O-ring, key, and lens cover. Otherwise, the waterproof
performance deteriorates.
2. Do not put the waterproof housing in a place where corrosive gases are easily generated due to
strong acid or alkali. Do not make the waterproof housing in contact with chemical or corrosive
objects, such as strong acid or alkali.
3. Do not put the waterproof housing in a place where temperature is high (50°C) or low (-10°C)
for a long time to avoid deformation.
4. Do not expose the S50+ video camera to sunshine for a long time to avoid deterioration of the
waterproof performance.
5. Before use, ensure that the O-ring is intact, the seal is litter-free, the housing is fully sealed, and
the buckle is tight.
6. After using the housing in sea water, wash it using fresh water, clean it, and dry it in a cool place.
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Opis

Specyfikacja

Kąt widzenia

150°

Przysłona

f/3.0

Zoom cyfrowy

10X

Piksele

8 milionów

Format nagrywania wideo

MOV

Format nagrywania audio

WAV

Format zdjęć

JPG (JPEG)

WIFI-Odległość / urządzenia Mobil

około 100 metrów (maksymalnie)

Nośnik pamięci

Karta pamięci Micro TF o pojemności do 32GB

Standardowa pojemność akumulatora

1500 mAh

Pobór mocy

600 mA

Czas ładowania

przez kabel USB: około 3.5 godziny

Maksymalny czas nagrywania wideo

około 3.5 godziny (maksymalnie)

Maksymalny czas nagrywania audio

około 7.0 godziny (maksymalnie)

Wyświetlacz TFT

wyświetlacz 2.0" true color TFT (16:9)

Ekran LED matryca punktowa

25x16 mm FSTN (ekran siatkowy)

Wymogi platformy operacyjnej

System operacyjny: Windows XP SP2 / Vista lub wyższy /
Mac OS;

Temperatura przechowywania

-20°C ~ 60°C

Temperatura pracy

-10°C ~ 50°C

Wymiary

Waga urządzenia

dł. 59 × szer. 35 × wys. 43 mm (łącznie z ekranem TFT)
dł. 59 × szer. 23 × wys. 43 mm (bez ekranu  TFT)
112g (łącznie z ekranem TFT)
83g (bez ekranu  TFT)

Nasze produkty są nieustannie doskonalone, dlatego ich specyfikacja może ulec zmianie bez
uprzedzenia.

25

EN
DE
ES
PT
IT
EL
FR
NL
PL
CS
DA
HU
SV
FI
NO
RU

aee.com
EN
DE
ES
PT
IT
EL
FR
NL
PL
CS
DA
HU
SV
FI
NO
RU

Wskazówki
1. Gdy urządzenia używa się przez dłuższy czas, naturalne jest, że temperatura jego obudowy
wzrasta.
2. Jeśli nie planujesz używania urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy ładowanie akumulatora co
najmniej raz na 6 miesięcy, aby zachować jego odpowiednią wydajność.
3. Używanie funkcji cyfrowego zoomu podczas fotografowania ma nieznaczny wpływ na jakość
obrazu.
4. Kąty widzenia różnią się nieznacznie w różnych trybach.
5. Aby bezproblemowo odtwarzać plik wideo o dużej rozdzielczości, zaleca się użycia komputera
lub innego profesjonalnego urządzenia.
6. W przypadku używania cyklicznej funkcji nagrywania przez dłuższy okres lub częstego
wykonywania/usuwania zdjęć, na karcie pamięci mogą powstać fragmenty danych
uniemożliwiające zapis lub wykonywanie zdjęć. W takim wypadku należy zapisać dane na
zewnętrznym nośniku pamięci i przeprowadzić formatowanie karty pamięci.
7. Gdy kamera pracuje w środowisku o wysokiej temperaturze, siatkowy ekran kamery może ulec
wyczernieniu. Jest to normalne zjawisko, nie mające wpływu na jego działanie.
8. Gdy kamera używana jest przez dłuższy czas, temperatura metalowych elementów w pobliżu
obiektywu może wzrosnąć. Jest to zjawisko normalne. Proszę nie dotykać rozgrzanych
metalowych elementów.
9. Kamera nie obsługuje możliwości podłączania urządzeń peryferyjnych przy włączonym zasilaniu.
W przypadku pojawienia się białego ekranu proszę ponownie uruchomić kamerę, aby wróciła
ona do normalnego stanu pracy.

Uwaga
Używając kamery wideo S50+ proszę zwrócić uwagę na następujące informacje:
1. Podczas długotrwałego używania, temperatura obudowy kamery wideo S50+ może wzrosnąć.
Jest to normalna sytuacja.
2. Jeśli kamera wideo S50+ nie będzie przez dłuższy czas używana, wyjmij akumulator i ładuj go
regularnie co 6 miesięcy, aby zapewnić jego odpowiednią wydajność.
3. Podczas nagrywania włączenie funkcji cyfrowego zoomu może wpłynąć na jakość obrazu.
4. Kąty widzenia obiektywu nieznacznie różnią się w zależności od zastosowanego trybu pracy
kamery.
5. Jeśli plik wideo jest duży, do bezproblemowego odtwarzania zalecamy użycie komputera lub
specjalnego odtwarzacza.
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