
Pendrive HD kamerával és IR megvilágítással  
Használati utasítás 

!  

A szállító elérhetősége:  

SHX Trading s.r.o. 
V Háji 15, 170 00 Praha 7 
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1. Az eszköz felépítése 

!  

1. Ki- és bekapcsoló gomb, Infravörös fény ki-/bekapcsolása 

2. Reset: visszaállító gomb 

3. Fényképező gomb, videó indító gomb 

4. Kamera objektívje 

5. Mikrofon 

6. USB 

7. Memóriakártya bemenet 

8. LED dióda 

2. Funkciók leírása és használata 

1. A POWER gomb megnyomásával bekapcsolja az eszközt. Bekapcsolnak a kék 
és piros diódák. Az eszköz berezeg és készenléti üzemmódba áll. Pirosan 
világít a dióda. Az eszközt a POWER gombot hosszan tartva tudja kikapcsolni, 
az eszköz berezeg, villan egyet kéken, majd kikapcsol. 

2. Videó rögzítést a CAMERA gombot hosszan tartva tudja elindítani a már 
készenléti üzemmódban lévő eszközön. Az eszköz kétszer berezeg, a dióda 
bevillog majd kialszik. Innentől az eszköz 1280x960 pixeles felbontásban kezd 
rögzíteni 30 fps-nél. A rögzítést ugyanúgy tudja leállítani, ahogyan elindította 
azt, majd a piros dióda bevillan és az eszköz készenléti üzemmódba áll vissza. 

3. Fényképezni CAMERA gomb rövid megnyomásával tud, készenléti 
üzemmódban. Bevillan kéken a dióda, berezeg és bevillan pirosan. Ezután 
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minden egyes gombnyomással készít egy képet. A fényképek a 
memóriakártyára kerülnek mentésre.  

4. Az IR (Infravörös) világítást a POWER gomb megnyomásával tudja 
bekapcsolni videórögzítés közben vagy készenléti üzemmódban. 

5. Az eszköz töltése annak csatlakoztatásával egy USB csatlakozóba lehetséges 
vagy egy hálózati adapterrel (a csomag nem tartalmazza). Az akkumulátor 
helyes formázásához az első 3 töltés alkalmával hagyja legalább 3 órán át 
tölteni és minden egyes töltés után hagyja teljesen lemerülni. Ezután elég lesz 
2 és fél, 3 órán át tölteni az eszközt, függetlenül a ciklustól, amiben épp van. 

6. A rögzített képeket, videókat esetleg hangokat szerkesztheti, ha a kikapcsolt 
eszközt csatlakoztatja a számítógépéhez. Az eszköz cserélhető tárként fog 
megjelenni. A rögzített videókat ajánljuk előbb menteni a számítógép 
merevlemezére és csak utána lejátszani, szerkeszteni. Az eszközről való 
megtekintés folyamán a lejátszás akadozhat. Amennyiben az Ön számítógépe 
rendelkezik memóriakártya olvasóval, azon keresztül is megnézheti a 
memóriakártya tartalmát (adapterrel).  

7. Amennyiben az eszközt webkameraként szeretné használni, csatlakoztassa a 
számítógéphez, majd nyomja meg a K2 gombot. Lehetséges, hogy a 
számítógép driver-t fog telepíteni.  

8. Idő beállítása a rögzítésnél: 

i. A kikapcsolt eszközt csatlakoztassa a számítógéphez 

ii. Jobb-kattintson - új - szöveges fájl létrehozása 

iii.A dokumentumot nevezze „time”-nak 

iv. Nyissa meg, majd írja bele a dátumot és időt a köv. formátumban: 
2012.12.12 12:12:12 

v. Mentse el a dokumentumot 

vi.Ezzel beállította az időt 

vii.A következő rögzítésnél már az aktuális idő és dátum is meg fog 
jelenni 
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3. GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések 

a. Az eszköz elkezd videót rögzíteni, de rögtön az elején kikapcsol – 
valószínűleg lemerült az akkumulátor, töltse fel. 

b. Az eszköz nem úgy reagál, ahogy ebben az útmutatóban leírták – Indítsa 
újra az eszközt a mindkét gomb megnyomásával. 

c. Amennyiben nem fogja huzamosabb ideig használni, töltse fel tárolás előtt. 

d. Készenléti üzemmódban min. 3 perc tétlenség után automatikusan 
kikapcsol. 

4. Specifikációk 

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.

Paraméterek Érték

Felbontás 1280x960pixel

Tárhely Micro SD támogatás akár 16GB-ig

FPS 30

Automatikus indítás Nincs

Max. rögzítés akkumulátorról <70 perc

Audió+Videó Igen

Csak Audió Nem

Fénykép igen
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