WIFI-S KARÓRA
(FOXWEAR FOX10)
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a FOX 10 rejtettkamerás órát választotta. A termék IP 67 védelemmel ellátott.
Használhatja kültéri sportolásra is, akár esős időben, sőt még kezet is moshat az órát viselve, a
rövid idejű áztatás elleni védelmének köszönhetően. De nem használhatja úszás, vagy
búvárkodás közben. Emellett ne blokkolja a Mikrofon bemenetet, mert befolyásolhatja a rögzítés
minőségét. Az eszköz családi és egyéb szórakoztató termékekhez tartozik, nem professzionális
audio, vagy videófelvételre készült. Kérjük, figyelmesen válassza ki a rögzítés minőségét.

(Fontos: Ha a Wi-Fi-n keresztüli videófelvétel el van indítva, az eszköz elkezdhet túlmelegedni, ezáltal
alkalmatlanná válik a viselésre. Ebben az esetben a sérülések elkerülése érdekében, ne hordja az órát
túlmelegedéskor. A termék precíz elektronikai alkatrészekből készült, kérjük, óvatosan nyomja meg a
gombokat, nehogy kárt tegyen az erős nyomás bennük és a készülék belsejében. Ha a termék
valamilyen oknál fogva használhatatlanná válik, az ’WiFi’ és ’Photo’ gombok együttes megnyomásával
tudja visszaállítani, „resetelni” az órát. A fontosabb felvételeit mentse el annak érdekében, hogy azok
az eszköz esetleges meghibásodása, vagy elvesztése esetén ne tűnjenek el.)

Használat
-’ON/OFF’ gomb: Ki/Be kapcsolás, Szünet
Hosszan nyomja meg ’ON/OFF’ gombot a bekapcsoláshoz. Kék fény jelzi a standby módot.
Röviden nyomja meg a gombot, hogy elkezdje a videórögzítést, majd újra röviden
megnyomva megállíthatja és elmentheti a felvételt. Hosszan megnyomva a gombot,
kikapcsol az eszköz.

-’PHOTO’ gomb: Képfelvétel
Röviden nyomj meg a ’B’ gombot fotó készítésért és elmentéséért. Hosszú megnyomással az
összes fényjelző kialszik, majd újbóli hosszú megnyomással ismét visszakapcsolhatja azt.

-’WI-FI’ gomb: WI-FI
A WI-FI hotspot nyílt állásából a ’C’ gombot megnyomva, zárttá teheti azt. Ekkor a piros
fényjelző elalszik. Ismét nyílttá a gomb újbóli megnyomásával teheti. A piros fényjelző
felvillan és indíthatja a mobil applikációját. A gombot hosszan megnyomva a készülék
visszaáll a gyári beállításokra.

-’LIGHT’ gomb: Fényjelző állítás
Röviden nyomva állíthatja a fényjelzőt (erős fény, gyenge fény, erős villanás, ki).

Töltés
Csatlakoztassa az USB töltőt. Töltés közben a piros fényjelző világít, majd kikapcsol a
készülék feltöltött állapotában.

Felvétel töltés közben
Csatlakoztassa a töltőt, majd a töltés közben is végezheti az eszköz műveleteit. Alacsony
töltöttség esetén az eszköz kikapcsol a felvétel automatikus mentése után.

Visszaállítás/Reset
Ha az eszköz nem működik megfelelően, nyomja meg az ’WI-FI’ és ’PHOTO’ gombot, hogy
visszaállítsa.

Idő beállítása
Az eszköz idő beállítása az applikációhoz való csatlakozása után, automatikusan
szinkronizálva lesz.

Adat olvasás
Az eszköz képes adatot olvasni és törölni, a pc-hez való, applikáción keresztüli
csatlakozáskor.

Applikáció

(1) Apple és Android készülékre való telepítéshez szkennelje be a QR kódot, vagy töltse le a
„Roadcam” applikációt az Apple Store-ból, vagy a Google Play áruházból.
(2) Bekapcsolt állapotban nyomja meg a „WI-FI” gombot. A zöld fényjelző villogása után nyissa meg
telefonján a Wi-Fi beállításokat, majd csatlakozzon a „FOX10-XXX” hálózathoz (jelszó: 12345678).
Lépjen be a „Roadcam” alkalmazásba.
(3) Csatlakozott állapotban az eszköz képes rögzíteni és automatikusan menteni a felvételeket, az
applikáció megnyitása után.

Az applikációért a Hihodive Kft. felelősséget nem vállal!

