
4. rész Full HD + toll kamera

PenCam tulajdonságok:

 szuper képszenzor alacsony megvilágítású videó felvételhez, gyors fény reakció

 szuper HD 1296P @ 30fps, 720P egészen 60fps-ig

 H.264 tömörítés

 Beépített micro SD memóriakártya, maximum 128 GB tárhellyel

 Csak egy gombja van, könnyű működtetni

 Ultra integrált toll-típusú dizájn, alkalmas találkozók felvételére, bizonyíték 
felvételére, és kinti sportok rögzítésére, stb. 

 Könnyen tölthetünk rá dolgokat PC/MAC-hoz csatlakoztatva USB segítségével

PenCam elrendezés:

Előlnézet: Hátsó nézet:

Funkció gomb Újraindító rés



Lencsék LED indikátor mikrofon

Lencséket védő borító

USB csatlakoztató

Fő Működtetés

1. PenCam be - és kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához tartsa nyomva a funkció gombot addig, amíg a kék 
jelzőfény megjelenik. Néhány másodperc múlva a zöld fény néhányszor vibrálni fog 
majd kialszik. Majd a PenCam automatikusan elkezdi a videó felvételt.

A PenCam kikapcsolásához tartsa nyomva a felső gombot, amíg a fény ki nem alszik.

2. Videó felvétele

1. Kapcsolja be a kamerát az első pontban leírtak szerint. Első bekapcsoláskor a 
kamera automatikusan elkezdi a felvételt.

2. Nyomja meg a felső gombot a felvétel leállításához. Ilyenkor a kék fény világít és 
a kamera készenléti állapotba kerül.

3. Nyomja meg a felső gombot újra egy másik felvétel készítéséhez.

A videó adatfolyam 10 percenként egy fájlba osztódik.

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy a lencséket védő borítót kinyitotta felvétel előtt.

    3. Fénykép készítése 

(1) Győződjön meg róla, hogy a kamera készenléti állapotban van (a kék fény világít). Duplán
kattintson a funkció gombra, majd a PenCam fényképező módra vált – a kék és zöld fények 
pislogni fognak.

(2) Kattintson a felső gombra a kép készítéséhez, majd a kék kettőt fog pislogni.

(3) A fényképező módból kilépéshez kattintson újra duplán a felső gombra, majd PenCam 
újra készenléti állapotba kerül és a kék fény világítani fog.

   4. Hang felvevése



(1) Győződjön meg róla, hogy a kamera készenléti állapotban van (a kék fény világít). 
Kattintson gyorsan háromszor a felső funkció gombra, majd kék fény párszor pislogni fog és 
kialszik, és a PenCam automatikusan elkezdi a hangfelvételt.

(2) Az hangfelvételi módból való kilépéshez kattintson egyszer a felső gombra, majd PenCam
újra készenléti állapotba kerül és a kék fény világítani fog.

   5. Mozgásérzékelés

(1) Győződjön meg róla, hogy a kamera készenléti állapotban van (a kék fény világít). 
Kattintson gyorsan négyszer a felső funkció gombra, a zöld fény pislogni fog, és a PenCam 
mozgásérzékelő módba vált. Ha egy tárgy a lencsék előtt mozog, akkor a PenCam 
automatikusan elkezdi a videó felvételt, és a zöld fény gyorsabban fog villogni. Ha a tárgy 
megáll, akkor néhány perc múlva a PenCam leállítja a felvételt. Ha a tárhely megtelik, akkor a
kamera levág a legkorábban felvett fájlból, hogy helyet csináljon az új felvételnek.

(2) Ha újra megnyomjuk a felső gombot, akkor megállítjuk a mozgásérzékelést, és a zöld fény
továbbra is világítani fog.

(3) Ha ki szeretne lépni a mozgásérzékelő módból, akkor nyomja meg újra négyszer a felső 
gombot, majd PenCam újra készenléti állapotba kerül és a kék fény világítani fog.

    6. Automatikus kikapcsolás 

(1) Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, akkor a kék fény pár másodpercig pislogni fog, 
majd az eszköz kikapcsol.

(2) Ha a memória megtelt, akkor mind a kék és zöld fény pislogni fog másodpercekig, majd 
az eszköz kikapcsol.

(3) Ha két percig nem csinálunk semmit készenléti állapotban, akkor ez eszköz kikapcsol.

    7. Akkumulátor töltése

A PenCam-nak beépített akkumulátora van, amit a következőképp tölthetünk:

(1) Dugja be a PenCam-ot a számítógépe USB portjába

(2) Dugja be a PenCamot a DC 5V adapterbe

Ha a kék fény villog, akkor az eszköz töltődik.

Várjon, amíg a kék fény nem villog tovább – ez azt jelenti, hogy az eszköz feltöltődött.

8. Újraindítás

Ha a PenCam abnormálisan működik, akkor megpróbálhatja újraindítani. Használjon egy 
vékony tűt vagy fogpiszkálót az Újraindítás gomb megnyomásához az Újraindítás résen belül.
Indítsa újra az eszközt, ezután normálisan fog működni.



      9. PenCam Beállítása

Csatlakoztassa a PenCamot a számítógép USB portjához – egy új törölhető lemez fog 
megjelenni a számítógép képernyőjén. Nyissa meg a törölhető lemez, ahol megtalálja a 
setup.exe fájlt – dupla kattintás erre a fájlra, és a következő ablak fog megjelenni:

Beállíthatja az időt/dátumot, képkocka méretét, videó minőségét, stb. Miután a beállításokat 
befejezte, kattintson a ’Create configuration file’ gombra a bal alsó sarokban, hogy elmentse 
beállításait. Kattintson a ’Default Settings’ gombra, hogy a gyári beállításokat visszaállítsa. 

Miután lecsatlakoztattuk a PenCamot a számítógépről, és bekapcsoltuk, a beállítások látatóak 
lesznek. 

Tulajdonságok:

Látószög 65*

Minimum megvilágítás 1 Lux

Videó formátum MOV

Tömörítés formátum H.264 fejlett verzió

Video felbontás 2304*1296, 1920*1080, 1280*720

Képkocka arány 1296P/1080P @30 fps, 720P @30fps/60fps

Fénykép formátum JPG 4352*3264

Tárhely Micro SD 128 GB-ig



USB interfész USB 2.0

Akkumulátor-töltő DC 5V / 500 mA

Akkumulátor kapacitás 380 mAH

Szabványméret Hossz: 155 mm

Átmérő: 15 mm

Nettó Súly 50 g

Vigyázat:

Az Ön Pen Cam-ja egy egyedi tervezésű és kivitelezésű termék, amivel kellő óvatossággal 
kell bánni.

 A PenCam meglehetősen felmelegedhet felvétel közben – de ez normális. Hogy a 
megfelelő lehűlést biztosítsuk, ne takarja a levegőáramlást a PenCam fedőjénél.

 Tartsa a PenCam-ot szárazon. Csapadék, páratartalom és mindenféle folyadék vagy 
nedvesség olyan ásványokat tartalmaz, amik az elektronikus áramköröket szétmarják. 
Ha a PenCam-ja nedves lesz, akkor teljesen szárítsa meg.

 Ne dobja el vagy kopogtassa a kamerát. A durva bánásmód tönkreteheti a belső 
alkatrészeket vagy a szerkezetet.

 Ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy erős mosószereket az eszköz 
tisztításához.

Fontos:

Minden jogrendszernek megvan a maga specifikus törvényei és szabályai a kamera 
használatára és a hang felvételére. Mielőtt bármilyen célra használnánk a kamera felvevőt 
vagy a hangfelvevőt, a tulajdonos felelőssége, hogy meggyőződjön a megfelelő szabályokról 
és törvényekről, amelyek megtiltják vagy korlátozzák a videó –vagy hangfelvételt. Szintén a 
tulajdonos felelőssége, hogy betartsa ezen szabályokat.




