Stelath Cam I1540IR használati útmutató
Kamera üzembe helyezés
- Helyezzen belle 8 db „C” típusú elemet, figyelve a helyes polaritásra
- Kapcsolja a készüléket TEST pozícióba. Három sípolást fog hallani
- Nyomja meg a MENU gombot. A Fényképezőgép, vagy a mozi ikon
villogni fog.
- Használja a UP vagy a DOWN gombot az ikonok közötti mozgáshoz
Képrögzítés, képminőség, TV-s használat
- Használja az UP vagy a DOWN gombot a megfelelő ikon
kiválasztásához, amit programozni kíván. Akkor a kívánt ikon villogni
fog. Ezek után a LEFT és a RIGHT gombokkal tudja kiválasztani, hogy
milyen beállítási módot választ az ikonokon belül.
- Nyomja meg az OK gombot, és a villogás megszűnik.
- Nyomja meg a MENU gombot, és visszalép a camera módba, ahonnan az
UP és DOWN gombokkal folytathatja a programozást
Fényképek száma és a fényképek ideje
Képsorozatok száma:
- Használja a UP és DOWN gombot a készíteni kívánt fotók számának a
beállításához (1P-2P-3P..stb 9P-ig) EZ azt jelenti, hogy ennyi db számú
fényképet fog készíteni a beállított időközönként ha a készülék mozgást
érzékel, de csak mozgásérzékelés esetén. AVI módban (videófelvétel:
AU10-AU20-…AU180) Ez azt jelenti, hogy ennyi másodpercig fog
videofelvételt készíteni a készülék video üzemmódban (AVI)
- Nyomja meg az OK-ot
- Nyomja meg a DOWN gombot a fényképezési időintervallum
megválasztásához
- A RIGHT és a LEFT gombokkal választhatja ki az időintervallumot
- Nyomja meg az OK gombot és a beállítások mentődnek
- Nyomja meg a MENU gombot és a programozást tudja folytatni
Idő és dátum
- A Date/Time ikon villog. A kamera 24 órás katonai időformátumot ír a
képekre
- Az időt a készülék az LCD kijelzőn mutatja
- Nyomja meg a LEFT/RIGHT gombokat és válassza ki a beállítást
- A UP/DOWN gombokkal tudja megadni a helyes számjegyeket

- A LEFT/RIGHT gombokkal tudja kiválasztani a következő beállítást
(hónap, nap…) Ha mindent beállított, az OK gombbal tudja rögzíteni és a
MENU gombbal tud kilépni
- Ha előzőleg a MENU gombot nyomja meg és nem az OK-ot, a dátumot
nem jegyzi meg a készülék.
Egyéb tudnivalók
- A mikor a programozást befejezte kikapcsolhatja a kamerát.
- A TEST pozícióba kapcsolva 3 sípszó után ON pozícióba kapcsolhatja,
majd 60 másodperce van, hogy becsukja a kamerát és elhelyezze azt.
Addig a kamera képet nem fog készíteni.
- A kamera vízálló
- 60 másodpercig a kamera elején bekapcsolás után a zöld led villog.
Tovább nem.
- HA az elemek merülőben vannak, a piros led villog a kamera elején.
- A kamera külső kijelzőjén látható, hogy mennyi fényképfelvételt, illetve
hány másodperces videofelvételeket készített.

