
1080 p HD- öngyújtó   

Köszönjük, hogy használja cégünk termékeit! Kérjük, olvassa el az Használati Útmutatót, 

mielőtt a terméket használja. A legjobb szolgáltatások különbözőek lehetnek, mivel az 

Útmutató tartalma változhat - a termékek megjelenésében és funkciójukban eltérhetnek – 

melyre külön nem hívjuk fel a figyelmét.  

Termékismertetés 

 Nincs kamera-mélyedés  

 Külön-külön rögzíti a felvételeket   

 Elektromos cigaretta-gyújtó 

 

Ezen termékünk az első cigaretta-gyújtó, nagy felbontású digitális kamera, video-rögzítő, 

hangfelvevő, fényképezőgép, memóriakártyás gyújtó - nagy felbontású, jól látható videók 

rögzítésére. A terméket könnyű használni, apró, szép és praktikusan kidolgozott, könnyen 

hordozható, biztonságos: a családi élet és az oktatás bizonyos területein nélkülözhetetlen. A 

felhasználók körében ez a tárgy nagyon kedvelt és hasznos is.    

 

1. nincs fényképezőgép-lencse hely  

2. video – hang – felvételek közötti kapcsoló 

3. töltő, kártyaolvasó 

4. memória-kártya 

5. tűzet adó hely 

6. gyári visszaállító gomb 

7. mikrofon 

 

 

 

 



Használati utasítások: 

Amikor a készülék kikapcsolt állapotban van, kérjük helyezze be a memóriakártyát, majd 

nyomja meg a 2. gombot. A gomb háromszor zölden villan és megkezdi a video-felvételt. Két 

másodpercenként vesz fel, majd a kék lámpa háromszori felvillanásával jelzi, hogy 

különválasztja a felvételeket. A gomb 5másodperc hosszanti nyomvatartása után a kék lámpa 

villogás, így a készülék kikapcsol.  

Mobile tárolási funkció 

Lekapcsolt állapotban a számítógépre kötve szabadon tudja olvasni a lementett adatokat.  

Töltés 

Közvetlenül USB-n keresztül csatlakoztassa a számítógéphez, vagy a töltőhöz az eszközt. A 

töltési idő 3-5 óra hosszú. 

A beállítások megváltoztatása: 

Helyezze be a memóriakártyát a készülékbe, kösse a számítógéphez, nyissa meg a "Time-idő” 

alkönyvtárat a számítógépen megjelenő mappában, majd állítsa be az időt. Az idő (beállítás 

után) vízjelként a lementett felvételeken megjelenik.  

Speciális tulajdonságok és paraméterek 

video formátum AVI 

video kódolás M-JPEG 

video felbontás 1920X1080 

töltési idő körülbelül 4 óra 

video film kocka szám 30 kép/másodperc 

fénykép formátum JPG 

képarány 4:3 

operációs lejátszó rendszer beépített programok vagy videó-lejátszó 

operációs rendszer Windows me/2000/XP/2003/vista; Mac és 

Linux 

különálló videó 3 óra 

videó-felvételek szétválasztva 6 óra 

akkumulátor típusa Nagyteljesítményű elektromos polimer lítium 

lejátszó-töltő csatlakozó USB 

mentési lehetőség TF kártya (memória-kártya) 

 

 A speciális tulajdonságok változhatnak, frissülhetnek a különböző termékeknél.  

 

 

 

 



Hibaelhárítási megoldások 

Használat módja: Kérjük, szigorúan tartsa be az adott országban vonatkozó törvényeket, mivel 

ezt a termék nem használhatja illegális célokra, ezt figyelmen kívül hagyva következményekkel 

kell számolnia.  

Akkumulátor: A használati idő növeléséhez mindig feltöltött állapotban használja az 

akkumulátor, mivel ha hosszú ideig nem használja, töltés nélkül a működési idő lerövidülhet.  

A tényleges kapacitás valamivel kevesebb, mint a névleges kapacitás – ez normális! 

Fájlbiztonság: mivel a tárolóeszközök biztonsága és élettartama nem megbízható, ezért 

minden esetben mentse az anyagokat a számítógépre, vagy valamilyen belső tárolóra. 

Video minőség: bár a termékben profi videó berendezés van, mégis a videófelvételek 

minőségét nem tudjuk garantálni, hogy olyan minőségű lesz, melyet Ön vár.  

Működési hőmérséklet: 0-40 ° C között. 

Működési páratartalom: 20%-80% között, de ne használja a terméket nedves környezetben - 

a termék nem vízálló. 

Felvétel megvilágítása: megfelelő megvilágítás mellett használja a készüléket, ne tegyek ki azt 

közvetlenül erős fényhatásnak, mivel így az optikai lencse megsérülhet.  

Lencse tisztítása: ne használja nagyon poros környezetben – kerülje, hogy a lencsébe, illetve 

más alkatrészekbe por kerüljön, mert ez befolyásolja a kamera hatékonyságát. A lencse 

tisztítására speciális lencse (üvegtisztító) kendőt használjon.  

Ez a termék egy pontosan megtervezett elektromos termék, kérem, ne tegye ki erős ütésnek, 

ütögetésnek, erős mágnes hatásnak vagy erősáramú használatnak.  

Megsemmisítés: vegye figyelembe a termékhasználati követelményeket: környezetvédelmi 

szempontból ne dobja be tűzbe robbanásveszély miatt. Kérje ki viszonteladója tanácsát ezzel 

kapcsolatban.  

Kiegészítő nyilatkozat:  

Ezt a terméket csak közbiztonsági célokra használja: bíróságokon, illetve újságíróként, 

jogászként bizonyítékok rögzítésére. Szigorúan tilos illegális felvételek készítésére! Cégünk 

semmilyen jogi felelősséggel nem tartozik, ha a készüléket bűncselekmény elkövetéséhez vagy 

illegális felvételek készítésére használják.  

Az esetleges működési hibából adódó károkért cégünk felelősséget nem vállal! A termékekben 

előforduló gyártási különbségek fellelhetőek, de ezek a készülék alapparamétereit nem 

befolyásolják. A készülék lítium-polimer akkumulátorral felszerelt, amely bizonyos 

karbantartást igényel. Hosszabb idejű töltésmentes időszak után az akkumulátor károsodhat, 

vagy végképp tönkremehet. Javasoljuk maximum 60 naponta megelőző töltés alkalmazását, 

illetve a lemerült készülék akkumulátorának feltöltését. 


