A1000 HD világító zseblámpa kamera kézikönyv

Ez a termék a világ első világító zseblámpa kamerája.
Felhasználása: bűnüldözés bizonyítékaként nyilvános tárgyalásokon, bányamunkálatok
felvételéhez, biztonsági őrök helyszínelésénél, bűnügyi helyszínelésnél, kinti sportok
űzésének felvételéhez stb. A termék használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót.
Figyelem: Bekapcsolás után 10 másodpercet kell várni, amíg a kamera működőképes lesz.

1. Termék tulajdonságai
1. lámpafény, erős fény, halvány fény, SOS vészvillogó
2. fémburkolat, kiváló megmunkálás
3. nagy felbontású videó kamera
4. Videó felbontás: 1920*1080, másodpercenként 30 képkocka
5. Fénykép felbontás: 4032*3024
6. Az eszköz 32 GB memóriakártyát támogat
7. A magas kapacitású akkumulátor cserélhető

2. Működési diagram

3. Töltés
Az akkumulátort úgy tudjuk cserélni, ha eltávolítjuk az utántölthető lítium
akkumulátort. Az eszköz első használata előtt kérjük, hogy töltse fel az eszközt, amit
úgy tehet meg, hogy az eszköz alján lévő adapter tápegységhez csatlakoztatja a
gépet. (Figyelem: az akkumulátor feltöltéséhez idő szükséges, kérjük, ne szakítsa meg
a töltést, és ne indítsa újra az eszközt közben)
4. Zseblámpa kapcsoló
Röviden nyomja meg a zseblámpa bekapcsoló gombját, kb. fél másodpercig, majd
nyissa meg a zseblámpa világító módot. A világító mód bekapcsolása után nyomja
meg a zseblámpán újra a Start gombot, kb fél másodpercig - így a gyenge világító
módba kapcsol az eszköz. Ha újra megnyomjuk röviden a bekapcsoló gombot, ismét
fél másodpercig, akkor a fény elkezd folyamatosan villogni. Ebben a módban, ha
megnyomjuk a bekapcsoló gombot fél másodpercig, akkor az eszköz kikapcsol.
5. Eszköz kapcsolása
Bekapcsolás: Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd engedje el fél
másodperc után. Ilyenkor a jelzőfény fényesen világít sokáig, és az eszköz készenléti
módba kerül.
Kikapcsolás: Készenléti állapotban nyomja meg röviden, fél másodpercig, a
bekapcsoló gombot, majd a fény kialvása után az eszköz leáll.
(Figyelem: Bekapcsolt állapotban, ha nem használjuk a kamerát, akkor az eszköz egy
perc után automatikusan kikapcsol, védve ezzel az akkumulátort.

6. Fényképek készítése
A bekapcsolt készenléti módban röviden nyomja meg a kamera gombot, majd fél
másodperc után engedje el. Ilyenkor a jelzőfény villogni fog, az eszköz elkészíti a
képet, majd el is menti egy fájlban. Ezt a folyamatot ismételve újabb képeket
készíthetünk.
7. Kamera
A bekapcsolt készenléti módban hosszan nyomja meg a kamera gombot, majd 2
másodperc után engedje el. Ilyenkor a jelzőlámpa villogása megszűnik, jelezve ezzel
az eszköz felvételi módba kerülését. Ezután, ha röviden megnyomjuk a kamera
gombot, és fél másodperc után elengedjük, akkor a jelzőfény újra megjelenik, a
kamera megállítja a felvételt, majd elmenti a videó fájlt.

8. Újraindítás
Ha az eszköz összeomlik, akkor távolítsuk el a zseblámpa burkolatát, vegyük ki az
akkumulátort, és indítsuk újra az eszközt.
9. Idő módosítása és beállítása
1. Kapcsolja ki
2. Csatlakoztassa az eszközt USB-vel a számítógéphez
3. Nyissa meg a hordozható lemezt (TF memóriakártya) a számítógépen

4. Hozzon létre egy TXT dokumentumot a hordozható lemezen, és nevezze el
time.txt-nek

5. Módosítsa a jelenlegi időt a következő formátumok szerint:
2016.08.08. 18: 08:08
6. Mentse el és lépjen ki

10. Kapcsolódó paraméterek

Projekt

Kapcsolódó paraméterek

Videó formátuma

AVI

Videó kódolása

M-JPEG

Videó felbontása

1920*1080

Videó képkocka aránya

30 fps

Kamera felbontása

4032*3024

Kép formátuma

JPG

Kép aránya

4:3

Lejátszó szoftver
Támogató rendszer

Operációs rendszer vagy felkapott lejátszó szoftver
Windows me/2000/xp/2003/vista/ Mac os; Linux

Töltő feszültsége

DC-5V

Interfész típusa

Mini 8Pin USB

Tárolás

TF memóriakártya

