
Mini kamera Zetta Z15 - 720p h8rom föle érzékelővel 

Használati útmutató 

A szállító elérhetősége:  

SHX Trading s.r.o. 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1. Termékleírás 

1. LED fényjelzés

2. Be/Kikapcsoló gomb

3. Memóriakártya bemenet

4. Üzemmód 1

5. Üzemmód 2

6. Üzemmód 3 - lehetséges testreszabni a felhasználó által PC segítségével

7. Kamera lencse

8. Mikrofon

9. Mini USB bemenet


2. Kezdetek 

1. Helyezze be a memóriakártyát a készülékbe.

2. Válassza ki a kívánt üzemmódot. 

3. A 2-es gomb hosszú megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A zöld 

fényjelzés jelzi a felvétel készítését.

4. A 2-es gomb ismételt hosszú megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket 

(addig tartsa lenyomva a gombot, amíg a narancssárga fényjelzés kialszik). 

3. Részletes leírás 
3.1 Töltés 

1. A berendezés a mellékelt USB vezetékkel tölthető.

2. Tölthető számítógépen keresztül vagy adapterre csatlakoztatva. 

3.2 Az üzemmódok leírása 
 

1. Az 1-es és a 2-es üzemmód a következő paraméterekben tér el - Az 1-es 

üzemmód kissebb felbontású felvételeket készít (640x360 a HD-val szemben), 
a felvételeket az 1-es üzemmódban 20 perces szakaszokban, a 2-es 
üzemmódba 15 perces szakaszokban menti el.


2. A 2-es üzemmód tövábbi paraméterei - magas felvételi minőség, magas FPS, 
az idő megjelenítése a felvételen. Ez az üzemmód nem rögzíti a hangot, 
mozgás/hang/rezgés érzékelésekor nem kapcsol be. Ebben a módban az 
automatikus kikapcsolás is ki van kapcsolva.
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3. 3-as üzemmód - testreszabható üzemmód a számítógépes szoftver (windows 
és OSX) segítségével. A szoftver használati útmutatójában olvashat további 
információt. 

3.3 Fényjelzések 
3.3.1 Adapter csatlakoztatása nélkül 

1. Amíg a zöld jelzőfény világít, addig a berendezés bekapcsol. Amint a zöld 
fényjelzés elkezd villogni, a kamera felvételt készít.


2. Ha a zöld fényjelzés felváltva villog a piros fényjelzéssel, akkor a berendezés 
töltösttségi szintje alacsony a felvétel készítése közben.


3. Ha a piros fényjelzés világít, akkor hiányzik, vagy betelt a memóriakártya. 

3.3.2 Csatlakoztatott adapterrel 

1. A narancssárga fényjelzés a töltést jelzi. Amint elkezd világítani a zöld 
fényjelzés a berendezés teljesen fel van töltődve.


2. A villogó zöld fényjelzés a teljesen feltöltött, felvételt készítő berendezést jelzi. 
Ha a narancssárga és a zöld fényjelzés felváltva villog, akkor a berendezés 
töltődik a felvétel készítése folyamán.


3. Ha a piros fényjelzés világít, akkor hiányzik, vagy betelt a memóriakártya. 

3.3.3 Számítógépre csatlakoztatáskor 

1. A narancssárga fényjelzés a berendezés töltését jelzi.

2. Az állandóan világító narancssárga fényjelzés a teljes feltöltöttséget jelzi. 

4. Tippek és FAQ  
5.1 Tippek 

• Ha a kamera 2026-os évet jelez, akkor az idő nem fog megjelenni a felvételeken, 
akkor sem ha aktiválva van. Állítsa be az időt a PC szoftver segítségével és 
törölje ki a felvételeket, amelyeken ez a dátum szerepel.


5.2 FAQ  

„A memóriakártyára nem mentődik semilyen felvétel“  
Ellenőrizze, hogy a memóriakártya 4 és 64 GB méret közötti. Más méretű 
memóriakártyákat a berendezés nem támogat.


„Kompatibilis kártyám van, de a berendezés nem ment el semilyen felvételt“  
Próbálja meg a kártya formátumázás PC segítségével.


„A videófelvétel nem megszokott hangfelvétellel rendelkezik“  
A berendezés utolsó pár százalék töltöttségi szintjében gyenge minőségű 
hangfelvételt készít. Szükséges a berendezés feltöltése.
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„Nem tudom a berendezést a számítógéphez csatlakoztatni“  
Várjon 5 percet, mivel néha a berendezést a számítógép lassan ismeri fel. Esetleg 
használjon másik USB bemenetet.


A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével. 
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