
ECONIMY toll kamerával, 720x480px 
Használati utasítás 

 

A szállító elérhetősége:  

SHX Trading s.r.o. 
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1. Termékleírás

!  

1. Kapcsoló - multifunkciós gomb, a toll irányítására szolgál - a toll tetején 
található 

2. Kamera - a tartó csipesz felett található 

3. Mikrofon  

4. LED fényjel 

5. USB 

6. Memóriakártya bemenet 

2. Bekapcsolás és kikapcsolás 
Bekapcsolás: 

A. 2 másodpercig tartsa lenyomva a kapcsolót 

B. Ezután felvillan a zölt fényjelzés, amely a készenléti üzemmódot jelzi 

C. Ezzel a toll készen áll a használatra 

Megjegyzés: A berendezés bekapcsolása hasonló a számítógépéhez. Amíg az 
bekapcsol, ne végezzen rajta semilyen tevékenységet. Minél jobban tele van a 
berendezés memóriakártyája, annál tovább tarthat annak beindulása. 
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Kikapcsolás: 

A. 3-4 másodpercig tartsa lenyomva a kapcsolót 

B. A fényjelzés kialvása jelzi a berendezés kikapcsolását 

Megjegyzés: Ha a berendezést videófelvétel közben kapcsolja ki, akkor az előbb 
elmenti a felvételt, majd utána kapcsol ki. 

3. Videó rögzítése 

A. A videó rögzítése indítható a kapcsoló hosszabb megnyomásával, ha az már be 
van kapcsolva és készenléti üzemmódban van. 

B. A készenléti üzemmódot a zölt fényjelzés jelzi. 

C. A felvétel indulása előtt a zölt fényjelzés párszor villan, majd elalszik. 

D. A kapcsoló rövid megnyomásával a videófelvétel leáll, és automatikusan 
elmentődik a toll memóriájára. A zöld fényjelzés ismételten elkezd világítsani. 

Megjegyzés: A felvétel biztonsága érdekében az elmentésre kerül minden 50 
percnyi felvétel után. A felvétel optimális minősége érdekében tartsa a tollat 
függőlegesen és tartózkodjon a hirtelen mozdulatoktól. Ha jó minőségű 
hangfelvételt szeretne, igyekezzen a mikrofont szabadon hagyni. 

4. Fényképek készítése 

A. Fényképet a kapcsoló rövid megnyomásával készíthet, ha a toll készenléti 
üzemmódban van. 

B. A készenléti módot a zöld fényjelzés jelzi. 

C. Egy rövid gombnyomással 1 kép készíthető. 

D. A fényjelzés egyet villan. 

5. Web kamera  

• Ebben az üzemmódban a toll kamera használható webkameraként 

• A toll webkameraként való használatához: 

A. Elsőnek kapcsolja ki a berendezést a kapcsoló hosszú lenyomásával. 

B. Csatlakoztassa a tollat a számítógépre a mellékelt USB kábel segítségével, 
és ezidő alatt nyomja meg a kapcsoló gombot 

C. Kapcsolja be a számítógépen a PC Camera mode-ot. Nyissa meg a 
Sajátgépet. A Web kamera ikonja jelzi a működőképes funkciót. 
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6. Pendrive 

A toll használható pendrive-ként is, akkora kapacitással, amekkora a benne 
elhelyezett memóriakártya. 

A. Kapcsolja ki a berendezést a kapcsoló legítségével. 

B. Csatlakoztassa a tollat a mellé csomagolt USB kabel segítségével 

C. A Sajátgép mappában megjelenik a toll pendrive formájában 

D. Az elmentett videókat megtalálhatja a következő címen: Disk\_REC\100MEDIA  
Ne törölje ki ezt a mappát, és ne is tároljon benne más fájlokat a toll saját 
felvételein kívül! 

E. A toll számítógépről való eltávolításához távolítsa azt el Biztonságosan a 
számítógéprőé, majd hozza ki az USB kábelt. 

Megjegyzés: Ha a számítógép nem találja meg a csatlakoztatott tollat pendrive 
formájában, akkor húzza ki, majd ismét csatlakoztassa azt. Próbálja meg másik 
USB bemenetre csatlakoztatni. 

7. Dátum és idő beállítása 

• A felvétel jobb alsó részén megjeleníthető az aktuális dátum és idő “Év/Hónap/
Nap/Óra/Perc/Másodperc” formában 

• A beállítása így hajtható végre: 

A. Kapcsolja ki a tollat a kapcsoló segítségével. 

B. A mellé csomagolt USB kábellel csatlakoztassa számítógéphez 

C. Nyissa meg a számítógépen a pendrive-ként megjelenő tollat. 

D. Fehér/Üres helyre való jobb kattintással válassza ki az “Új” funkciót, majd 
a “Szöveg dokumentum”-ot, amelyet nevezzen el “time”-nak 

E. Nyissa meg az újonnan létrehozott szöveges dokumentumot, majd írja 
bele az aktuális dátumot és időt a következő formában: 
Év/Hónap/Nap Óra/Perc/Másodperc   Például: 2018.01.01 12:00:01 

8. Töltés  

• A tollat a hozzá csomagolt kábel segítségével csatlakoztassa adapterhez 
amelyen található USB bemenet és azt csatlakoztassa a tápegységhez, vagy az 
USB kábelt csatlakoztassa a számítógéphez. A piros fényjelzés jelzi, hogy a 
berendezés töltődik. 

• A toll magas kapacitású lithium elemmel van ellátva, amely tölthető használat 
mellett is. Legyen figyelemmel arra, hogy a berendezés rendes kihasználásához 
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szükséges annak elemének formázása. Töltse majd merítse le a berendezést 
teljesen legalább 5x. A toll feltöltéséhez 50-60 perc szükséges.  

 

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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