
Uživatelská příručka pro PIR Video kameru GESOM G207

I. Funkční vlastnosti:
1.  Inteligentní ovládání micro počítače, stabilní výkon
2. Pracuje jako samostatný systém, může být ovládána pomocí vedlejšího dálkového ovladače a

je schopna spolupracovat s dalšími 10 a více bezdrátovými čidly
3. Může být součástí bezdrátového zabezpečovacího systému
3. Má velkou kapacitu, data mohou být uložena, má vlastní napájecí zdroj 
4. Baterie vydrží až 4 hodiny
5. Vhodné pro použití v bytech, skladech, v muzeích atd.

II. Specifikace
1. Příkon: 100 ~ 240 50Hz/60Hz
2. Dobíjení baterie: 3.7VDC 800mA
3. Bezdrátová frekvence: 433MHz
4. Pixel: 300,000
5. Video formát: AVI
Vysílací způsobem: USB 2.0 (Hs)
7. Kapacita paměti: 4 GB SD karta
8. Video přehrávání: Storm hráč
9. Fotoaparát: 1/6.5 "CMOS čip OV
10. Rozměr: 103 * 60 * 32MM

III.Operace
1. Nákres pro videokameru PIR:

2.  Nastavení času pro soubor, který je uložený v této videokameře PIR: Aby se zobrazil
správný a aktuální datum a čas, měli byste upravit čas nahrávání podle níže uvedených
kroků:
Revidovat Datum a čas:
krok č.1: připojte videokameru k Vašemu počítači
krok č. 2: zkopírujte "GetSysTime.rar" soubor videokamery.



Krok 3. otevřít soubor “
GetSysTime.exe

”, poté se otevře okno jak vidíme níže

Prosím kliknout “Get System Time”,uvidíte následující a stiskněte “Enter”

 Vybrat zařízení, stiskněte “J:\”

  

Stisknout “get system time”. Asi za 3~5 sekund vyskočí jedno okno, jak je zobrazeno níže

Krok 4: Kliknout ‘Enter’ a “Exit”, tam bude nový .bin soubor s názvem “SysTime.bin” vytvořený v

kameře jako , to znamená, že nové datum a čas je tam úspěšně nastaven.

Poznámky: Můžete začít s natáčením videa po odpojení videokamery od laptopu, video soubory
by měly být s nově nastaveným datem a časem. Pro nové nastavení data a času: Doporučujeme
je  nastavit  před zahájením prvního natáčení,  nebude se  Vás již  přístroj  ptát  před natáčením
každého videa,  protože se  bude aktualizovat  automaticky,  pokud se  nepřeruší  napájení  mezi
dvojím  natočením.  Ale  pokud  se  napájení  přeruší,  budete  jej  muset  aktualizovat  znovu  před
zahájením dalšího natáčení, jen se ujistěte, že je nastaven správný čas. 



3.  Instalace  svítidla:  Nainstalujte  Video  PIR  kameru  pomocí  přiloženého  držáku  na  zeď
(doporučená vzdálenost je více než 1,8 m od země) Poté připojte externí napájení.

4. Použití: Zapněte po správné detekci nastavení úhlu a zapněte záložní baterie, červená LED a
po 30S  se dostane do pohotovostního režimu.

5. Video: Pokud zapnete časování,  DVR začne nahrávat video, pokud časovač zapnutý není,
nahraje se 60 s video a uloží. Video soubory budou uloženy podle časového sledu.
 

6. Zobrazit soubory: 
a). V pohotovostním režimu se lze dostat na SD kartu. A můžete používat čtečku pro připojení
USB portu počítače
b). V pohotovostním režimu (vypnout záložní baterie), připojte video PIR fotoaparátu k počítači
pomocí USB. Můžete si prohlédnout nahrané soubory po nepřetržitém klikání na složky
Poznámky:
1. Nespouštějte alarm hostitele pokud máte otevřené jiné operace při prohlížení souborů.
2. Nahrané soubory jsou podporovány stormplayer, KMPlayer, MPlayer, bouřka video a audio,
KMPlayer, MPlayer, také si můžete stáhnout z www.videolan.org
3. Musíte obnovit nahrávání podle pokynu "Nastavení doby" před každým bezpečným odesláním
dat
A. Může pracovat jako samostatný systém:. Jsou 2 možnosti jak je uvedeno níže: 1) a 2).

7. Jak program funguje?

A. Pokud pracuje jako samostatný systém:. 2 možnosti jak je uvedeno níže: 1) a 2).

1). Podpora dálkového ovladače:
Jak se naučit používat dálkový ovladač na tuto videokameru PIR?
Stiskněte  tlačítko  "Program"  jednou,  uslyšíte  jeden  krátký  tón.  Poté  spustit  dálkový  ovladač
dvakrát, uslyšíte pět krátkých tónů, to znamená, že jste vše úspěšně zvládli.

2) Podpora dalších bezdrátových senzorů:
2.1) Jak se naučit pracovat s pomocí bezdrátových senzorů této videokamery PIR?
Toto  video  PIR  kamera  podporuje  až  10  bezdrátových  senzorů,  stiskněte  tlačítko  "Program"
jednou, uslyšíte jeden krátký tón. Pak spusťte bezdrátové čidlo dvakrát, uslyšíte pět krátkých tónů,
to znamená, že to již umíte. Vezměte prosím na vědomí, že: Pokaždé, se můžete naučit jen jeden
z druhů bezdrátového čidla ve stejném čase.

2.2) Jak je užívat společně?
Musíte se vyzbrojit \ odzbrojit toto video PIR fotoaparátu pomocí dálkového ovladače, bude to znít
"di"  a  pak jít  do  vstupního  zpoždění  na  15  sekund,  také můžete  deaktivovat  toto  video  PIR
fotoaparátu stisknutím tlačítka odzbrojující z dálkového ovladače a PIR kamera bude znít "Didi".
Upozornění:  Během nahrávání  audio  a  video,  můžete  zastavit  nahrávání  a  stiskněte  tlačítko
deaktivovat. Pokud se některá čidla aktivují, video PIR kamera začne AV nahrávání automaticky
po dobu 60 sekund a pak se zastaví. Během Audio a video nahrávky, by mělo světlo blikat po

http://www.videolan.org/


celou dobu. Po dokončení nahrávání se LED vypne.

B. Pokud použijete bezdrátový zabezpečovací systémy:
PIR kamera začne video a audio záznam automaticky po spoušti alarmu a poté je uložen jako
video soubor. Poznámky: je třeba se naučit alarm hostitele panelu
1) Jak naprogramovat toto video PIR Fotoaparát bezdrátový zabezpečovací systém?
Je to stejné jako u normálního PIR. V rámci programu alarm v hostitelském stavu se spustí
video PIR kamera nebo dvakrát stiskněte tlačítka "Emitting"  

1) Jak naprogramovat video PIR Fotoaparát bezdrátového zabezpečovacího systému?
1.1. Zapněte napájení pro AV rekordér, stiskněte jednou tlačítko "Program", poté uslyšíte jeden
krátký tón.
1.2. Vyjměte alarm hostitele panelu a stiskněte tlačítko nouzového alarmu z hostitelského panelu
klávesnice, vyčkejte 5 vteřin,  stiskněte odzbrojit  alarm hostitele,  uslyšíte  pět  krátkých tónů, to
znamená, že jste vše úspěšně zvládli
1.3.  Jak  smazat: Zapněte  napájení,  stiskněte  tlačítko  "Program"  po  dobu  10  sekund,  poté
uvolněte, uslyšíte dlouhý tón, znamená to, že jste vše úspěšně odstranili.

     
IV. Upozornění:
1. Řiďte se prosím platnými zákony a předpisy. Nepoužívejte tento přístroj k jiným nezákonným

účelům, neboť za něho přebíráte veškerou odpovědnost.
2. Prosím, nepoužívejte jej  ve vlhkém prostředí, ani v místech, chraňte před vodou, mějte na
paměti, že tento výrobek není vodotěsný.
3. Prosím, chraňte fotoaparát před sluncem, aby nedošlo k poškození optické části.
4. Prosím, chraňte výrobek před prachem a nepoužívejte v místech, kde je velký výskyt prachu.
5. Vyčistěte objektiv čistícím ubrouskem, který je určen na sklo a to pravidelně.
6.  Tento  produkt  je  precizní  elektronický  výrobek,  dávejte  ale  pozor  na  možnost  případného
nárazu nebo silného chvění, nepoužívejte v silném magnetickém poli nebo elektrickém poli.


