
Köszönjük, hogy a FOX 9 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. 

WIFI-S KARÓRA 

(FOXWEAR FOX9) 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fontos: Először az órához csatlakoztassa az USB kábelt, mielőtt a PC-vel összecsatlakoztatná. 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 ’A’ és ’C’ gombok együttes megnyomásával tudja visszaállítani, „resetelni” 

az órát.) 

 

Használat 

-’A’ gomb: Ki/Be kapcsolás, Szünet 
Hosszan nyomja meg ’A’ gombot a bekapcsoláshoz. A piros/kék fényjelző hosszan felvillan, 

majd a rögzítés módban a kék fényjelző fog világítani. Ha a piros fényjelző bekapcsol, a WI-FI 

hotspot nyílttá válik, engedélyezi a csatlakozást és már léphet is a mobil applikációba (Kalay). 

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. 

-’B’ gomb: Képfelvétel 
Röviden nyomj meg a ’B’ gombot fotó készítésért. A kék fényjelző felvillan és elmenti a fotót. 

-’C’ gomb: WI-FI/ Gyári beállítások visszaállítása 
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. 

-’D’ gomb: Fényjelző állítás 
A ’D’ gombot röviden nyomva állíthatja a fényjelzőt (erős fény, gyenge fény, erős villanás, ki). 

-Mic: Mikrofon 



      Android      IOS 

Az applikációért a Hihodive Kft. felelősséget nem vállal! 

Fényjelző ki/be kapcsolása 

Működés közben nyomja meg hosszan a ’B’ gombot, hogy ki/be kapcsolja a kék fényjelzőt. 

 

Töltés 

Töltés közben a sárga fényjelző világít, majd kikapcsol a készülék feltöltött állapotában. 

 

Félvétel 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 ’A’ és ’B’ gombot, hogy visszaállítsa. 

 

WI-FI memória funkció 

Ha az eszköz be van kapcsolva, automatikusan megkeresi és csatlakozik a legutóbbi WI-FI 

hálózathoz. Ha a csatlakozás sikertelen, az eszköz automatikusan átvált hotspot, keresés 

módba. 

 

 

Applikáció 

 

 

Minden készülék alapbeállításban az aa888888 jelszót használja.   


