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I. Eszközök ismertetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Lencse 

2.) Mikrofon 

3.) Ki/Be kapcsolás 

4.) Vörös LED – Rögzítés 

5.) Sárga LED – Bekapcsolt állapot 

6.) Kék LED – WiFi 

7.) Memóriakártya slot 

8.) Visszaállítás (Reset) gomb 

9.) USB 

10.) Rögzítés; WiFi mód 

11.) Fényképezés; Fényjelző ki/be 

 

Használat előtt helyezzen be memóriakártyát, majd formázza azt le. 

Használjon eredeti C10, nagy sebességű FAT 32GB (vagy nagyobb) memóriakártyát. 

 

 

 

 

 

 

             2.)              1.) 

3.) 
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5.) 

6.) 

7.) 
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             9.) 

              10.) 

          11.) 
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II. Töltés 

 

1. Töltse fel az eszközt használat előtt 

2. Csatlakoztassa az USB kábelt egy 5V adapterhez, power bankhoz, vagy PC-hez. 

3. Töltés közben az eszköz automatikusan bekapcsol. Ha nincs rá szüksége, kapcsolja 

ki töltés közben. A vörös LED jelzi a töltést. 

4. Feltöltött állapotban a vörös LED kialszik. 

 

Ha az eszköz töltöttsége alacsony, a sárga LED pár villogás után kikapcsol. Kezdje meg az 

eszköz töltését (2-3 óra a teljes töltés hossza). 

 

 

III. Használat 

  

 1. Ki/Be kapcsolás 

       1.) Bekapcsoláshoz hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. 

  A Sárga LED felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást. 

        2.) Kikapcsoláshoz hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. Az 

  eszköz rezeg egyet, jelezve a kikapcsolást. 

Ha nincs behelyezett memóriakártya, vagy a memóriakártyát az eszköz nem ismeri fel, vagy a 

kártya sérült, a sárga LED folyamatosan villog. Formázza le a kártyát használat előtt. 
 

 2. Videórögzítés 

       1.) Hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED  

  felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást. 

        2.) Nyomja meg egyszer a „Rögzítés” gombot. Egy rezgés és vörös villogó LED jelzi 

  a rögzítést. 

       3.) Nyomja meg egyszer a „Rögzítés” gombot a felvétel befejezéséhez. A sárga LED 

  kezd újra világítani. 

Az eszköz folyamatosan 5 perces felvételeket készít. 
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 3. Fényképezés 

       1.) Hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED  

  felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást. 

        2.) Nyomja meg egyszer a „Fényképezés” gombot. Egy rezgés és 1 vörös LED  

  villanás jelzi a fénykép rögzítését. 

 

 4. Fényjelző ki/be kapcsolás 

       1.) Hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED  

  felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást. 

        2.) Hosszan nyomja a „Fényjelző ki/be” gombot 3 másodpercig. Az összes  

  fényjelző kialszik egy rövid rezgés után. Hosszan nyomja a „Fényjelző ki/be” 

  gombot 3 másodpercig a fényjelzők visszakapcsolásához. Az összes  

  fényjelző felvillan egy rövid rezgés után. 

Az eszköz rendelkezik memória funkcióval. Ha a fényjelzők ki lettek kapcsolva, akkor az 

eszköz újbóli bekapcsolásakor szintén kikapcsolva maradnak. 

 

   5. Applikáció letöltése 

       Töltse le a „4K cam” applikációt, mielőtt használja az eszközt WiFi módban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1.) Mobilja kamerájával szkennelje be a QR kódot. 

       2.) Keresse meg az App Store-ban, vagy a Play Store-ban a „4K Cam App”  

  alkalmazást. 
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 6. WiFi mód 

       1.) Hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED  

  felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást. 

        2.) Hosszan nyomja a „WiFi mód” gombot 3 másodpercig. Egy rezgés jelzi a WiFi 

  módba való belépést. Lassú villogásba kezd a kék LED fényjelző. 

       3.) Lépjen be a mobilján a WiFi beállításokba, keresse meg az eszközt, majd  

  csatlakoztassa hozzá.  

 

 

 

 

 

 

 

Wifi név: WIFI_XXXXXX 

Jelszó: 1234567890 

Módosítsa a WiFi nevét és jelszavát a biztonság érdekében. 

 

         4.) Nyissa meg a 4K CAM alkalmazást, hogy hozzáadhassa az eszközt. 

 

 

 

 

 

      Nyomjon a WiFi connect-re, hogy hozzáadhassa 

      az eszközt az alkalmazásban. 

      Maximum 3 eszköz lehet csatlakoztatva az  

      alkalmazáshoz. 

      Sikeres csatlakoztatás után a kék LED halványan 

      világítani kezd. 

      WiFi módban egyszerre egy eszköz és mobil  

      lehet csatlakoztatva. 
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        Nyomja meg a felvételek letöltéséhez. 

      WiFi módban a kamera kizárólag az applikáción 

      keresztül enged fotót és videót rögzíteni. Nincs 

      loop rögzítés, tehát ha a memóriakártya  

      megtelik, az alkalmazás jelzi azt. 

Az alkalmazásról Eszköz törlése 

Letöltött képek 

visszajátszása 

Letöltött videók 

visszajátszása 

Kilépés Kamera 

beállítások 

Akku 

töltöttség 

Felbontás 

kiválasztás 

Megerősítés 

gomb 

Memóriakártya 

Képek/Videók 

 

Rögzítés / Rögzítési forma váltása 
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 7. Idő beállítás 

       1.) Csatlakoztassa WiFi módon keresztül az eszközt. A kamera automatikusan  

  szinkronizálva lesz a telefon idő beállításával. 

        2.) Az időbeállítást nem szükséges resetelni. 

 

 8. Fotók, videók visszajátszása 

       1.) Csatlakoztassa az eszközt USB kábelen keresztül PC-hez, vagy laptophoz, vagy 

       2.) Vegye ki a memóriakártyát és kártyaolvasóba helyezve csatlakoztassa PC-hez, 

  vagy laptophoz, vagy 

      3.) Nézze vissza a felvételeket a 4K Cam applikációban. 

 

 9. Reset 

       Resetelje, azaz állítsa vissza az eszközt, ha az normális működésre nem képes.  

      Használjon egy vékony tűt, amivel a reset lyukban a reset gombot megnyomhatja. 

      Az eszköz kikapcsol, ha a művelet sikeres. Újbóli használatért kapcsolja be újra. 

 

 

IV. Specifikációk 

 

 

-IMX 179 SONY 8.0MP szenzor WDR 

-Akár 120 fps képkockasebesség 

-Gyors videórögzítés és fényképezés 

-WiFi csatlakozás applikáción keresztül 

-4K UHD (3840x2160@25fps) / 2.7K@30fps / 1080P@60fps, 30fps / 720P@120fps, 60fps 

-Fotó felbontás: 30M, 20M, 14M, 10M, 7M, 5M, 4M; JPG 

-H.264 formátum; MP4 

-Min. 32GB; Max. 128GB SD kártya 

-900mAh beépített Lítium akkumulátor, 50-90 perces üzemidő 

-Töltés közbeni, bármikori működés 

-Lencse látószöge: 75° 

-Minimum megvilágítás: 1 Lux 

-USB 2.0 

-Töltési feszültség: DC 5V/1A 
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V. Hibaelhárítások 

 

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire: 

-Csatlakoztassa 5V/2A töltőhöz legalább 4 óra hosszára. 

-Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e. 

-Állítsa vissza, resetelje az eszközt, ha tudja. 

-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával. 

Hibába ütközik a PC-hez való csatlakozás: 

-Vizsgálja meg, hogy megfelelően csatlakozik-e a kábel az eszköz és a PC csatlakozókhoz. 

-Vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a PC USB drivere. 

-VLC lejátszót használjon, ha a videókat nem tudja elindítani. 

Az eszköz megsérült: 

Ha az eszközt fizikai sérülés éri, meghibásodhat. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a 

kapcsolatot a termék árusítójával. 

 

 

VI. Biztonsági figyelmeztetések 

 

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben: 
1. Szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket és ne használja 

ezt a terméket illegális célokra. 

 

2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek 

kicserélésével. Ha az eszköz felmelegedne, hagyja szabadon szellőzni, lehűlni. 

 

3. A precíz elektronikai alkatrészek miatt ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. 

TV, hangszóró stb.) és ne tegye ki erős nyomásnak, rezgésnek, illetve ne tegye vízbe 

és ne használja csapadékos környezetben. 

 

4. Ha sokáig nem használja az eszközt, időközönként töltse fel. A sok használat és a nem 

rendeltetésszerű töltés miatt az akkumulátor élettartama jelentősen csökkenhet.  

 

5. Az eszköz nem egy professzionális tárolóeszköz, ezért a fájljainak, felvételeinek 

biztonsága érdekében mindig másolja azokat fel a számítógépére.  


