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BR1 VYSVĚTLENÍ DIAGRAMU
1. Objektiv: Zachyťte video a obrázky. Objektiv
také spouští detekci pohybu.
2. Senzor: Detekuje nízké a vysoké úrovně světla,
spouští automatické IR noční vidění.
3. Infračervená světla pro noční vidění:
Poskytuje bílé vidění, které pomáhá ve velmi
slabém osvětlení nebo v noci.
4. Bílé LED světlo: Pomáhá při slabém osvětlení.
5. Levé tlačítko: A. V pohotovostním režimu
stiskněte pro vstup do režimu přehrávání. B. Při
nahrávání videa podržte toto tlačítko pro zvětšení
obrazu. C. V režimu přehrávání stiskněte pro
převinutí videa zpět. D. V režimu nabídky stiskněte
pro posun nahoru.
6. Prostřední tlačítko: A. V režimu menu
stiskněte pro výběr. B. V režimu přehrávání
stiskněte pro pozastavení / obnovení přehrávání
videa nebo zvuku.
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7. Pravé tlačítko: A. V klidovém režimu stisknutím
vstoupíte do režimu menu. B. V režimu menu
stiskněte pro posun dolů. C. V režimu přehrávání
stiskněte pro rychlý posun videa vpřed. D. V
režimu přehrávání podržte pro zvětšení obrázku.
8. USB port: Připojte kabel BR1 USB k počítači,
ze kterého můžete přenášet zaznamenané video,
zvukové soubory a obrázky do počítače.
9. Tlačítko reset: Slouží k resetování zařízení.
10. Důležité tlačítko soubor: Při nahrávání videa
nebo zvuku stiskněte toto tlačítko jednou. To pak
přidá ikonu STAR do video nebo audio souboru v
režimu přehrávání. Tím také přidáte písmeno S na
konec názvu souboru v počítači. To pomáhá
snadno identifikovat důležitější obrazové a
zvukové soubory.
11. Tlačítko nahrávání zvuku: A. V klidovém
režimu stiskněte pro spuštění záznamu zvuku. B.
Při nahrávání videa stisknutím vypnete / zapnete
mikrofon. C. V klidovém režimu podržením po
dobu 2 sekund přepnete mezi rozlišením videa
720p a 1080p.
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12. Tlačítko obrázek: A. V klidovém režimu
pořídíte snímek stisknutím. B. V klidovém režimu
podržením po dobu 2 sekund zapnete blikající bílé
LED světlo. C. Během nahrávání videa stiskněte a
pořiďte snímek.
13. Tlačítko nahrávání videa: A. V klidovém
režimu spusťte nahrávání videa jedním stisknutím.
B. Když je zařízení vypnuté, podržte jej po dobu 3
sekund, aby se zařízení zapnulo, a okamžitě
spusťte nahrávání videa.
14. IR Světlo / Tlačítko bílé LED světlo: A. V
klidovém režimu i při nahrávání videa stiskněte pro
zapnutí / vypnutí IR nočního vidění. B. V klidovém
režimu i při nahrávání videa podržením po dobu 2
sekund zapnete / vypnete bílé LED světlo.
15. Levé LED světlo: A. Svítí ZELENĚ při
klidovém režimu. B. Bliká ČERVENĚ při nahrávání
videa. C. Dočasně svítí ČERVENĚ pokud děláte
fotku v klidovém režimu. D. Bliká ŽLUTÉ světlo při
nahrávání zvuku. E. Svítí ČERVENĚ když je
zapnuté přednahrávání.
16. Pravé LED světlo: A. Svítí ČERVENĚ při
nabíjení. B. Svítí ZELENĚ při plném nabití.
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17. Tlačítko zapnout: A. Podržením po dobu 3
sekund zařízení zapnete / vypnete. B. V nabídce
stiskněte pro opuštění nabídky. C. Stisknutím
zapnete / vypnete obrazovku LCD.
18. Nabíjení: Slouží k nabíjení BR1 body camera
prostřednictvím nabíjecí jednotky.

FUNKCE OBRAZOVKY

FUNKCE MENU
Levým tlačítkem číslo 5 přejdete nahoru. Pravé
tlačítko číslo 7 pro posun dolů. Prostředním
tlačítkem číslo 6 vyberete. Tlačítko číslo 17 pro
návrat zpět, známé také jako tlačítko napájení
vpravo nahoře.
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Rozlišení videa: Změnit rozlišení videa.
Megapixely obrazu: Změňte megapixely
fotoaparátu.
Série: například pokud vyberete 5 sérií, pořídí se
po sobě 5 snímků.
Samospoušť: Spustí odpočítávání, když
odpočítávání dosáhne hodnoty 0, bude pořízen
snímek.
Kvalita: Kvalita nahrávání videa
Před-nahravání: Tato funkce předem zaznamená
krátký klip, než stisknete tlačítko záznamu, poté se
integruje do hlavního záznamu. Předběžná délka
klipu s každým rozlišením - 1440p = 22 sekund.
1296p = 30 sekund. 1080p = 30 sekund. 720p = 30
sekund. 480p = 30 sekund.
Post-nahrávání: Doba, po kterou zařízení čeká,
dokud nezastaví nahrávání videa.
Automatické nahrávání: Je-li aktivováno,
automaticky spustí nahrávání videa, když je
zařízení zapnuto.
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Nahrávání ve smyčce: Když se paměťová karta
zaplní, funkce smyčky automaticky přepíše
nejstarší záznam a poté pokračuje v záznamu přes
následující zaznamenaná videa.
Mezičas: Nastaví délku video klipu.
Prezentace: Umožňuje prezentaci v režimu
interního přehrávání obrazu. Mění obrázek
každých 5 sekund.
Infračervený: Manuální režim vám umožňuje
ručně zapnout a vypnout infračervený režim a
automatický režim aktivuje infračervený režim
automaticky, když je pohled před objektivem
tmavý, a deaktivuje se, když je pohled světlý.
Detekce pohybu: Zapnutí / vypnutí. Budete vědět,
že detekce pohybu je aktivována, protože na
obrazovce LCD bude nyní ikona obličeje. Jakmile
je detekce pohybu zapnuta z nabídky menu,
stiskněte tlačítko záznamu. Nyní jakýkoli pohyb
před objektivem spustí zařízení a zahájí nahrávání
videa. Zařízení bude pokračovat v záznamu, ale
pokud již před objektivem nedojde k žádnému
pohybu, dojde k 10 sekundovému odpočítávání.
Po 10 sekundách se videozáznam zastaví.
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Varování nahrání: Když je zařízení zapnuté,
zobrazí se „Recording start/Nahrávání spuštěno“ a
„Recording stop/Zastaveno nahrávání“. Po
deaktivaci se nespustí žádný zvuk.
Globální umístění: Zapnutí / vypnutí GPS.
Časové pásmo: Výběr časového pásma.
Jazyk: Výběr jazyka.
Spořič obrazovky: Doba, po kterou zůstane
obrazovka zapnutá, dokud se obrazovka LCD
nevypne.
LCD jas: Možnost nízké / střední / vysoké.
Automatické vypnutí: Doba, po kterou zařízení
zůstane nečinné před vypnutím.
LED světlo: Možnost trvalého vypnutí 2 LED
světel.
Bílé LED světlo: Vypne bílé LED světlo.
Tón kláves: Zapnutí / vypnutí tónu kláves.
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Hlasitost: Změnit hlasitost reproduktoru
fotoaparátu. To ovlivňuje hlasitost přehrávání
videa, přehrávání zvuku, tón kláves, varování
nahrávání a další zvuky přehrávané fotoaparátem.
To neovlivní hlasitost samotných nahraných video
nebo zvukových souborů.
Formát kódování: Vyberte, zda chcete použít
kódování H.264 nebo H.265.
Čas a datum: Upravte čas a datum.
ID Nastavení: Změní ID uživatele. Pomocí levého
a pravého tlačítka změňte písmeno nebo číslo a
prostředním tlačítkem vyberte a přejděte na další
znak.
Heslo: Zapnutí / vypnutí hesla.
Změnit heslo: Pomocí levého a pravého tlačítka
změňte znak a prostředním tlačítkem vyberte a
přejděte na další znak.
Výchozí nastavení: Tím se obnoví vnitřní
nastavení zpět na výchozí nastavení.
Verze zařízení: Verze aktuálního zařízení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
10

Paměťová karta (pouze uživatelé MAC):
Jediným způsobem, jak úplně smazat
zaznamenané soubory a uvolnit paměť z kamery
BR1, je vyprázdnit koš ve vašem MACu. Pokud tak
neučiníte, paměťová karta se nakonec zaplní a až
bude plná, nebudete moci nahrávat žádné nové
záběry.
Klipy a upevňovací čepy se otáčejí o 360
stupňů: Crocodile klip, Epaulette klip,
připevňovací čepy hrudního a ramenního postroje
a čep KlickFast se otočí o 360 stupňů. Zasuňte čep
nebo klip do zadní části BR1 a poté otočte čep
nebo klip do svislé polohy. Nebo můžete
zacvaknout klipy a čepy do zadní části kamery
těla, pak připojit Body cameru k hrudnímu nebo
ramennímu postroji nebo dokovací stanici
KlickFast a poté otočit Body cameru vertikálně.
Jak odemknout čep KlickFast z doku: Aby to
bylo jednodušší, nejdříve vyjměte kameru BR1 z
čepu, potom otočte čepek o 180 stupňů (vzhůru
nohama) a pak díl vytáhněte. Nebojte se při
otáčení čepu použít určitou sílu; čep má robustní
připevnění.
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Přenos souborů do počítače: Připojte kabel USB
k počítači. Zadejte heslo. Najděte soubor jednotky v
počítači. Jakmile jste v souboru, klikněte do souboru
DCIM. Odtud máte přístup ke všem zaznamenaným
souborům. Přetáhněte soubory ze souborů DCIM
do počítače.
Změnit heslo: V nabídce přejděte ke změně hesla,
zadejte své staré heslo (levé tlačítko pro přechod
nahoru a pravé tlačítko pro přechod dolů, střední
tlačítko pro výběr a přechod na další výběr. Výchozí
heslo je 000000) Nyní zadejte nové heslo. Poté
potvrďte nové heslo znovu.
Změnit ID uživatele: V nabídce vyberte nastavení
ID. Pomocí levé klávesy přejděte nahoru, pomocí
pravé klávesy přejděte dolů, prostřední klávesou
vyberte a přejděte k dalšímu znaku.
Resetujte zařízení: Chcete-li resetovat zařízení,
použijte malou jehlu k protažení resetovacího
tlačítka. Tlačítko reset je umístěno vedle USB portu.
Přehrávání
zaznamenaných
souborů
na
zařízení: Stiskněte levé tlačítko, tlačítko 5. Poté
zadejte heslo. Stisknutím levého tlačítka přejdete
doleva, pravým tlačítkem doprava, prostředním
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tlačítkem vyberete. Stisknutím tlačítka s hvězdičkou
a tlačítka 10 můžete přepínat mezi typy souborů.
Aplikace pro přehrávání z počítače: Existuje
mnoho různých aplikací pro přehrávání videa
online. Chcete-li přehrávat video a zvukové soubory
z tohoto zařízení, budete si muset jeden stáhnout.
Nebo váš počítač již může mít jeden
předinstalovaný.
Odstranit soubory: Z počítače můžete odstranit
pouze zaznamenané soubory. To má zabránit
lidem, aby se zbavili důkazů přímo ze samotného
zařízení. Chcete-li odstranit soubory z počítače,
klikněte pravým tlačítkem a poté je odstraňte.
Kódování videa H.264 a H.265: Kódování H.265
využívá mnohem méně paměti a má lepší kompresi
videa než H.264. Využívá však o něco více energie
baterie než H.264. Pokud chcete více informací o
H.265, existuje mnoho článků online, případně nám
pošlete e-mail na adresu info@brifield.co.uk
GPS: Chcete-li aktivovat GPS, zapněte jej z
nabídky. K GPS se můžete připojit pouze venku, ne
uvnitř. Jakmile je GPS zapnutý a vy stojíte venku,
bude připojení trvat několik minut. Jakmile se GPS
připojí, souřadnice budou živé, pak můžete začít
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nahrávat video. Souřadnice poté na tomto videu
zobrazí razítko.
128 GB paměťová karta: V tomto zařízení je
zabudována 128 GB paměťová karta, kterou nelze
vyjmout. Uvědomte si, že interní nastavení zabírají
trochu místa v paměti, takže pokud zjistíte, že
paměťová karta není celkem 128 GB, nebojte se, je
to normální.
Záruka na produkt: Na kameru Brifield BR1
nabízíme 12měsíční záruku. Tato záruka se
vztahuje na závady způsobené výrobcem. Pokud
závadu způsobil kupující, záruka zaniká.
BR1 USB kabel: Používejte pouze USB kabel
dodaný v krabici produktu. Použití jiných USB
kabelů může způsobit poškození fotoaparátu BR1.
Hodnocení vody IP65: Pamatujte, že kamera těla
BR1 není plně vodotěsná. Neponořujte jej do vody.
IP65 je hodnocení tělové kamery BR1, která je
odolná vůči povětrnostním vlivům a prachu. Déšť
nepoškodí BR1.
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OBSAH BOXU VÝROBKU
1 X BR1 BODY CAMERA
1 X UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
1 X USB VEDENÍ
1 X UK 3 PIN ZÁSUVKA
1 X EU 2 PIN ZÁSUVKA
1 X EPAULETTE KLIP
1 X CROCODILE KLIP
1 X NABÍJECÍ DOK
1 X POSTROJ NA HRUDNÍK
1 X POSTROJ NA RAMENO
1 X KLICKFAST ČEP
1 X KLICKFAST DOK

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nám poslat email.
Zaručujeme vám odpověď na váš e-mail do 12
hodin.
Uděláme maximum, abychom vám pomohli se
všemi vašimi dotazy a technickými problémy.
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Email: info@brifield.co.uk

BRIFIELD
BR1 BODY CAMERA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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