HD720P Sport Kamera használati útmutató
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Figyelmeztetések
1. Ne használja a kamerát extrém hidegben, melegben, poros vagy nyirkos környezetben.
2. A kamera ellenáll a rázkódásnak, de nem ütésálló. Kerülje el a leejtését.
3. Ne használja a kamerát víz alatt. A kamera ellenáll a nedvességnek, de nem vízálló. Ha
vizet talál a kamerán használat után, szárítsa ki mihamarabb.
4. A kamera micro SD kártyával működik, használat előtt helyezze bele.
5. Az különböző elemek élettartama függ a környezettől is, hidegebb körülmények
között hamarabb lemerülhet.
6. Ha 2 hónapnál régebben használta a kamerát, használat előtt töltse fel.
7. Ne távolítsa el a kamerát a PC-ről fel- vagy letöltés közben, ez hibát okozhat a
felvételek minőségében és/vagy a kamerában
8. A 7-es pontban megjelölt illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő
adatvesztésért felelősséget nem vállalunk, kérjük, kövesse a használati útmutatót és
időben végezzen biztonsági mentést.
9. Ne javítsa vagy szedje szét a kamerát. Nem megfelelő javítás adatvesztéssel és a
garancia elvesztésével is járhat.
10. Ne használja a kamerát nagyon sötét vagy erős fényviszonyok között, a kép ezáltal
rossz minőségű lehet és a lencsében is kárt okozhat.

Szerkezet
1. Mikrofon
2. Felvétel/Stop gomb
3. Töltöttség jelző

4. Felvétel/Pillanatfelvétel indikátor
5. Rögzítési pont
6. Lencse
7. Kártya nyílás
8. USB jack
9. Reset gomb
Jellemzők
1. Professzionális szabad kezes 2 Mega Pixeles HD Sport Kamera.
2. Speciális burkolata lehetővé teszi a magas hőmérsékletben való működtetést is.
3. Divatos kialakítású minikamera, csúszásmentes bevonat, csepp- és ütésálló.
4. Videó/Fotó mód választható.
5. Beépített rezgő motor.
6. Állítható dátum/idő kijelzés
7. Az egyszerű mini sport kamera, könnyen használható, egyszerűen csatlakoztatható,
egy gombos működésű.
8. Könnyen felszerelhető sisakra, kerékpárra és fegyverre.
9. Kiválóan alkalmas kerékpározáshoz, síeléshez, korcsolyázáshoz, csónakázáshoz és
vadászáshoz.
Műszaki leírás

Kamera

CMOS

Látószög

120/60 fok

Felbontás

1280X720

Felvétel sebessége

30 fps

Videóformátum

AVI

Videó fájl méret

75MB/perc

Videó rögzítési szakasz

20 perc

Képformátum

JPEG

Képfelbontás

2560/1440

Rezgő motor

Beépített

Dátum/Idő jelzés

Opcionális

USB csatlakozás

USB 2.0

Memória

Mikro SD kártya, 32 GB-ig bővíthető

Működési idő

Több, mint 2,5 óra

Töltési idő

Közel 3 óra

Szín

Fekete

Méret

9.5X2.8X2.8 cm

Súly

70 gram/64 gram

Útmutató
Felvétel:
1. Tegye a mikro SD kártyát a memóriakártya nyílásba.
2. A kamera bekapcsolását a piros jelző fény és a rezgő motor rezgése jelzi, ehhez
nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
3. Várjon 1-2 másodpercet, amíg a zöld jelzőfény fel nem villan, ekkor a kamerában
automatikusan elindul a felvétel.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a gombot újra, ekkor a rezgés leáll és a zöld jelző
fény villogása abbamarad és a kamera automatikusan menti a fájlt.
5. A kamera kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, amíg a rezgés
leáll és a jelző fény kialszik.
Fontos: Felvétel töltés alatt
1. Helyezze a mikro SD kártyát a memóriakártya nyílásba.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, csatlakoztassa a kamerát a PC-hez az USB
kábel segítségével. Engedje fel a gombot, amíg a rezgés beindul és a két jelzőfény
felvillan (jobb: piros, bal: zöld). Ekkor a kamera készenlétben van.
3. Nyomja meg egyszer a gombot, a rezgő motor vibrál egyszer, a zöld jelzőfény
felvillan, a kamera elkezdi a felvételt.
4. Nyomja meg ismét a gombot, a vibrálás megszűnik és a zöld jelzőfény kialszik, ekkor
a felvétel leáll és a kamera automatikusan menti a fájlt.
Pillanatfelvétel:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot és tartsa nyomva 2 másodpercen
keresztül, ekkor 2-szer vibrál a rezgő motor és csak a piros jelzőfény világít, ekkor az
egység átvált fotó módba.
2. Nyomja meg röviden a gombot, a zöld jelzőfény és a rezgő motor egyszer jelez. Ez azt
jelenti, hogy pillanatfelvétel készült, amit a kamera automatikusan mentett. Ha
megismétli ugyanezt még egy készül és így tovább.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 2 másodpercig, a rezgő motor és a két
jelzőfény felvillan kétszer, ekkor az egység videó módba kapcsol. A kamera
kikapcsolásához csak tartsa nyomva a gombot több mint 3 másodpercig, amíg a rezgés
megszűnik és a jelzőfények kialszanak
Visszajátszás:
1. Tartsa a kártyát a memóriakártya nyílásba, csatlakoztassa a kamerát a PC-hez az USB
kábel segítségével
2. A számítógép jelezni fogja az új hardver csatlakozását (megjegyzés: ez eltarthat akár
30 másodpercig is).
3. Nyissa meg a külső meghajtót a számítógépen, amiben látni fogja a videó fájlokat.
Másolja át a számítógépére a kártya tartalmát mielőtt megnyitja. Másolni vagy törölni
a kártyáról is tud.
4. Távolítsa el a kamerát a számítógépről
Kamera telepítése a számítógépre:
1. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB kábel segítségével
2. Nyomja meg röviden a gombot és a driver automatikusan telepíti magát a
számítógépre. Új hardverként fogja megtalálni a számítógépén.
Keresse a PC kamera ikont és azt használja a későbbiekben.
3. Távolítsa el a kamerát a számítógépről.
Töltés:
1. Csatlakoztassa a kamerát a számítógépéhez/laptopjához vagy az USB-s töltőjéhez az
USB kábel segítségével.
2. Amikor csatlakozott, a jobb oldali indikátor pirosan fog világítani, ekkor a töltés
megkezdődött.
3. Körülbelül 2 óra múlva a piros LED kialszik, ekkor hagyja rajta még egy órán át, hogy

biztosítsa a maximális töltöttséget.
4. Távolítsa el a kamerát a számítógépéről/laptopjáról vagy töltőjéről.
Idő/Dátum beállítás:
1. Hozzon létre egy új „.txt” fájlt, nevezze el „time.txt”-nek
2. Írja bele a pontos dátumot és időt a következő formátum szerint:
2014-01-02 04:05:00 Y (or N)
Jelentése:
2014 az év, 01 a hónap, 02 a nap
04 az óra, 05 a perc, 00 a másodperc
Y= van dátum/idő vízjel
N= nincs dátum/idő vízjel
3. Mentse el a fájlt és másolja át a mikro SD kártyára.
4. Távolítsa el a kamerát a számítógépéről, indítsa újra/el a felvételt, ekkor a dátum és az
idő beállításra kerül

Hibafeltárás
Hiba 1: Nem működik a kamera, mit tehetek?
Válasz: Ellenőrizze, hogy a kártya be lett-e helyezve.
Próbálja ki egy másik kártyával vagy indítsa újra a kamerát (reset).
Töltse fel a kamerát és próbálja újra.
Hiba 2: Nem tölt a kamera, mit tehetek?
Válasz: Próbálja meg egy másik USB kábellel vagy AC adapterrel.
Próbálja meg újraindítani a készüléket.
Hiba 3: Nem található fájl a memórián felvétel után, mit tehetek?
Válasz: Formázza le vagy cserélje ki a kártyát, ismételje meg a felvételt lépésről-lépésre a
használati útmutató szerint.
Hiba 4: Mi lehet az oka, ha nem elég tiszta a felvétel?
Válasz: Ellenőrizze, hogy a lencse elég tiszta-e és biztosítsa megfelelően a kamerát, hogy
felvétel közben ne remegjen, rázkódjon nagyon.

Hiba 5: A kép és a hang egymáshoz képest csúszásban van a számítógépen, mi lehet ennek az
oka?
Válasz: Próbálja meg másik lejátszó programmal a lejátszást, például VLS Media Player,
Storm Player. Másolja át a videót a számítógépre és úgy próbálja ismét lejátszani.
Csomag tartalma (balról-jobbra, fentről-le)
Töltő
USB kábel
Használati útmutató
Fej rögzítő
Tépőzár
Kar rögzítő
Kerékpár foglalat
Csukló pánt
Védő tasak
Fegyver foglalat (opcionális)
Autós foglalat (opcionális)
Autós töltő (opcionális)

