
HD 1080P Headset-stílusú hordható

kamera

felhasználói kézikönyv

1. Bekapcsolás /Indítás /Megállítás

2. Mód

3. Lencse

4. MIC

5. Jelző fény

6. USB/Áram port

7. TF kártyanyílás

Első rész: Bemutatás

Ez a termék egy HD videó felvevő, amelynek egyszerű működése és mozgásérzékelője is van.
Rögzíteni tud HD videót, fényképet és hangot akkor is, amikor töltjük. 

Második rész: Kezelési útmutató

1. Kezelési útmutató

1) Bekapcsolás:



Nyomja meg hosszan a Start gombot a bekapcsoláshoz. Miután a piros fény világított 

nyomja meg a Standby módot.

2) Videó:

Bekapcsolás után válassza az alapértelmezett hozzáférést a videó módhoz. Ezután a 

piros fény világítani fog, míg a kék fény kialszik. 

Ezt követően nyomja meg röviden a Start gombot, a piros fény hármat fog villogni 

majd kezdődhet a felvétel. Felvétel közben nyomja meg újra a Start gombot, hogy 

megállítsa a felvételt és elmentse a videó fájlt. Ilyenkor a piros fény világítani fog 

ismét, és visszakerülünk a video készenléti módhoz.

3) Fotó: 

Bekapcsolás után nyomja meg egyszer röviden a Mode gombot, és amikor a piros fény

egyet villog, nyomja meg a Photo készenléti módot. Ezután röviden nyomja meg a 

Start gombot, majd a piros fény villogni fog hármat, ami azt jelenti, hogy már három 

fényképet készített.

4) Hangfelvétel

Bekapcsolás után nyomja meg röviden kétszer a Mode gombot, majd a piros fény 

kialszik, a kék fény kivilágít ezzel jelezve azt, hogy hangfelvevő készenléti állapotba 

kerül az eszköz. 

Ezután nyomja meg röviden a Start gombot, majd a kék fény háromszor villogni fog 

és kialszik, jelezve hogy kezdődhet a hangfelvétel. 

Felvétel közben nyomja meg ismét a Start gombot, hogy megállítsa a felvételt és 

elmenthesse a hang fájlt. Ilyenkor a kék fény világítani fog és az eszköz visszakerül 

hangfelvevő készenléti módba. 

5) Mozgásérzékelés 

Bekapcsolás után nyomja meg háromszor a Mode gombot röviden, majd a kék és piros

fény világítani fog jelezve azt, hogy az eszköz mozgásérzékelő készenléti állapotba 

kerül.



Ezután röviden nyomja meg a Start gombot, majd a kék és piros fény háromszor 

villogni fog és kialszik, és kezdődhet a mozgásérzékelés felvétel. 

A mozgásérzékelés felvétele közben nyomja meg egyszer a Start gombot, hogy 

megállítsa és elmentse a videó fájlt. Ilyenkor a piros és kék fény újra világítani fog 

jelezve azt, hogy az eszköz mozgásérzékelő készenléti állapotba kerül vissza.

A Mode gomb funkció leírása

Miután a kamerát bekapcsoltuk a Mode gombot röviden megnyomva az eszköz 

működési módjaihoz kapcsolhatunk (mindegyik opciót csak egyszer kell megnyomni, 

és a kamera ezután a megfelelő készenléti módba kerül).  

2. Kikapcsolás

A készenléti módban nyomja meg a Start gombot 2 másodpercig, majd engedje el 

akkor, amikor a LED jelző kialudt. Ilyenkor van az eszköz kikapcsolva.

Ha nincs memóriakártya: a piros és kék fény ötöt villog egyszerre, majd kialszik.

Ha tele a memóriakártya: a piros és kék fény nyolcat villog egyszerre, majd kialszik.

Készenléti módban ha nem csinálunk semmit egy percig, akkor az eszköz 

automatikusan kikapcsol. Amikor videót készítünk, de alacsony az akkumulátor 

töltöttsége, akkor az eszköz automatikusan elmenti a fájlt és kikapcsol.

3. Idő beállítása

Helyezze be a TF kártyát az eszközbe, csatlakoztassa a számítógéphez, nyissa meg a 

hordozható lemezt, majd nyissa meg a „timerset.txt” 2015.01.01. 23:59:59 fájlt, 

amivel módosítani tudja az időt. Ezután mentse el a fájlokat az eszközről. Miután 

beállítottuk az időt a videó fájl ideje is meg fog egyezni azzal, amit beállítottunk.

4. Számítógéphez csatlakoztatás

Az eszköz kikapcsolt állapotban, készenléti állapotban vagy videó módban is 

csatlakoztatható számítógéphez, így az eszközt egy U meghajtóként tudjuk használni, 

tudunk másolni, vágni és beilleszteni, valamint fájlokat törölni. Amikor USB-porttal 

csatlakoztatjuk a géphez, akkor pár másodperc után egy hordozható lemez jelet 

láthatunk. A piros fény mindig villogni fog. 



5. PC Kamera

Ezt a terméket PC kameraként is használhatjuk. Amikor a számítógéphez 

csatlakoztattuk az eszközt a gép automatikusan beolvassa. Utána nyomjuk meg a Start 

gombot, és a hordozható lemez USB video eszközökre kattintva már használhatjuk is.

6. Újraindítás

A helytelen/illegális használat vagy egyéb okok miatt az eszköz nem megfelelően 

működhet. Nyomjuk meg a Mode és Start gombot egyszerre, és az eszköz újraindul 

automatikusan. 

Harmadik rész: Paraméterek 

Kép szenzor 1/4 COMS

Videó formátum AVI

Videó kódolás M-JPEG

Videó felbontás 1920*1080

Videó képkocka arány 30fps

Médialejátszó szoftver Az operációsrendszerhez csatolt szoftver vagy Mainstream 

audio – és videó lejátszó szoftver

Képkódolás 2048*1536

Felvétel formátuma wav

Támogatás Windows me/2000, XP, 2003/vista/Mac OS10.4

Töltő feszültsége DC-5V

Interfész típusok Mini 5 PIN

Memóriakártya Micro SD (TF kártya) 2GB-32GB

Akkumulátor kapacitás 350 mAh

Negyedik rész: Figyelmeztetés

1. Alkalmazás: Kérem, szigorúan tartsa be a releváns szabályokat és törvényeket. Ezt a 

terméket tilos illegális célokra felhasználni. A felhasználó felelős a termék megfelelő 

felhasználásáért. 

2. Akkumulátor: Ha sokáig nem használjuk az eszközt, akkor töltsük fel teljesen 

használat előtt.



3. Fájl biztonság: A termék nem egy professzionális tároló eszköz. Nem garantálja az 

elmentett fájlok sértetlenségét és biztonságát. Kérjük, másolja le fontos 

dokumentumait a számítógépére vagy más tárolóeszközre.

4. Egyéb tudnivalók: Ez a termék egy precíziós elektronikus termék, melynek nincs 

nagy rázó hatása vagy vibrálása. Ne használja erős mágneses területű környezetben.


