Esonic CAM-U7 - rejtett kamerás pendrive
Használati útmutató

A szállító elérhetősége:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
SHX Trading s.r.o.
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1. Termékleírás

2. Kezdetek
2.1 Töltés

• A berendezés tölthető elemmel rendelkezik
• Az első használat előtt töltse fel a berendezést
• A töltéshez kapcsolja ki a berendezést (a kapcsoló küzéppen van) és
csatlakoztassa számítógéphez.
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• A töltés folyamán a piros fényjelzés elkezd állandóan világítani
• A piros fényjelzés villog, ha a berendezés telejsen feltöltődött (kb. 2-3 óra
elteltével)

Megjegyzés: Ha a fényjelzés nem kezd a csatlakoztatás után világítani, akkor
ismételje meg a csatlakoztatást.

• Az elem kapacitása idővel csökkenhet. A kapacitás csökkenésének

megakadályozása érdekében igyekezzen a berendezést mindig teljesen
lemeríteni, majd teljesen feltölteni.

• Az elem aktuális töltöttségi szintjét ellenőrizheti a következő módon
• A berendetésnek nem szabad PC-e csatlakoztatva lennie
• Az elem töltöttségi szintjét a LED fényjelzés jelzi a következő módon:

Az elem töltöttségi szintje
Több mint 70%
30% - 70%
kevesebb mint 30%

LED fényjelzés – MODE
5s eltelte után a fényjelzés elkezd világítani
A fényjelzés 5 másodperc után elkezd villogni
A LED fényjelzés nem világít

2.2 Kártya behelyezése

• Távolítsa el a pendrive takaróját, majd helyezze be az USB kimenet feletti
memóriakártya bemenetbe a memóriakártyát

• A berendezés 128GB-ig támogatja a memóriakártyákat
3. Felvétel rögzítése
3.1 Állandó felvétel rögzítése

• Az állandó felvétel indításához kapcsolja át a kapcsolót bal oldalra, úgy, ahogy a
képen látható.

• A felvétel 5 másodpercen belül automatikusan elindul
3.2 Hangérzékeléskor bekapcsolódó felvétel

• A hangérzékeléskor bekapcsolódó felvételhez kapcsolja át a kapcsolót jobbra,
úgy ahogy a képen látható. Amint a berendezés zajt érzékel az bekapcsol, és
videófelvételt készít hanggal.

• A kapcsoló jobb oldalra tolása után a berendezés elkezdi a zajok megfigyelését.
Zaj érzékelése után 5 másodperccel elkezdi a hangos videófelvétel készítését
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• Miután a berendezés zajt érzékelt, az 1 percen keresztül felvételt készít, majd
elmenti a felvételt és visszakapcsol hangérzékelő üzemmódba.

4. PC-re csatlakoztatás - a felvételek lejátszása

• Ha szeretné az elküszült felvételeket lejátszani, akkor csatlakoztassa a
berendezést az USB segítségével a PC-re

• A berendezést ilyenkor szükséges kikapcsolni (a középső helyzetben kell lennie
a kapcsolónak)

• A berendezés egyszerű pendrive-ként jelenik meg a számítógépen. Ezt követően
Ön egyszerűen dolgoztah a felvételekkel

5. Idő beállítása
Helyezzen memóriakártyát a berendezésbe, majd kapcsolja ki. Ezt követően
csatlakoztassa a pendrive-ot a számítógépre.

• Nyissa meg a pendrive-ként megjelenő berendezést
• Szükséges a pendrive megtekintési beállításaiban bekapcsolni a fájlok
kiterjedésének megjelenítését

• Ezt követően egy szabad helyre jobb kattintással hozzunk létre egy új szöveges
dokumentumot. Új - Szöveges dokumentum.

• A szöveges dokumentumba írja

be az aktuális dátumot és időt a
következő formátumba: 2018
01 24 12 35 55 (év, hónap,
nap, óra, perc, másodperc)

• Mentse el a fájlt a “Mentés

mint…” lehetőséggeé a
következő néven: date_time.cfg

SHX Trading s.r.o.

4. oldal

• Ezt követően távolítsa el a pendrive-ot a számítógépről Biztonságos
eltávolítással

• Az ezt követő felvételeken megjelenik az aktuális idő és dátum
6. Paraméterek

7. GYIK – gyakori kérdések:
„A memóriakártyára nem mentődik el semilyen felvétel sem“
Próbálja meg a kártya formálását, esetleg próbálja ki másik kártyával a
berendezést.
„A hang és videófelvétel rossz minőségű“
Ha a berendezés eleme 5% alá csökken, akkor a hang és videófelvétel minősége
lecsökken. Tegye töltőre a berendezést.
„Nem jelenik meg az aktuális idő“
A berendezés minden lemerülése után szükséges az idő ismételt beállítása.
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Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem
alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések
megsértésével.
Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az
info@spystore.hu e-mail címen.
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