
Működési útmutató a H.264 HD 1082 P Távirányítóhoz

A. Bekapcsolás gomb

B. Funkció gomb

C. Módkapcsoló gomb

D. Világítás (piros, zöld és kék)

E. Újraindítás gomb

F. Mini USB

G. Port TF kártyának

H. MIC

I. Lencsék

J. Feloldó gomb

Köszönjük, hogy cégünk hordozható mini kameráját használja. Használat előtt kérjük, hogy 
olvassa el figyelmesen ezt a rövid használati útmutatót.

Figyelem:



1. Ne használja a kamerát magas hőfokú, koszos vagy nedves környezetben

2. Túl száraz környezetben se használja a kamerát a sztatikus elektromosság elkerülése 
érdekében.

3. Ne dörzsölje vagy üsse a kamerát más tárgyakhoz, különben a kamera külseje vagy 
egyéb hardverei sérülni fognak.

4. Amikor a kamerát formázzuk vagy le/fel- töltünk valamit, akkor ne húzzuk ki azonnal 
a kábelt, különben program meghibásodás merülhet fel.

5. Amikor a kamerát hordozható lemezként, dokumentumok tárolására vagy letöltésére 
használjuk, mindig győződjünk meg annak megfelelő módszereiről a használati 
útmutató alapján. A fontosabb dokumentumokról kérjük, készítsen egy tartalék 
másolatot. A helytelen használat miatt előforduló dokumentumveszteségért cégünk 
nem vállal felelősséget!

6. Kérjük, ne szerelje szét a kamerát. Az eszköz csak USB interfészen keresztül 
csatlakoztatható.

I. A kamera tulajdonságai

1. Olyan egyedi tervezése van, hogy hordoztató áramforrása a kamerával kombinálva 
van, és a TF kártya rés külsőleg van rászerelve.

2. Nagy felbontású, 12.000.000.pixeles lencsék

3. Nagy felbontású, egy VI-formájú egyidejű hang- és videó felvétel

4. A videó felbontásának aránya opcionális: 1920 *1080 30 képkocka, 1280 * 720 60 
képkocka, és 640 * 480 60 képkocka. 

5. Független fotózási funkció. A képek minősége eléri a 4032 * 3024 és a pixel 
12.000.000.

6. A beépített magas kapacitás megengedi a polimer lítium akkumulátorok ismételt 
töltését. 

II. Használati útmutató

1. Betöltés: nyomja folyamatosan a bekapcsolás gombot (A). Amikor a piros fény 
folyamatosan világít, akkor a kamera készenléti állapotban van.

2. Videó felvétel: Készenléti állapotban (amikor a piros fény világít) nyomja meg a 
funkció gombot (B) egyszer. Miután a piros fény lassan 5-öt pislogott, akkor a kamera
videó felvevő állapotba lép be. Ebben az állapotban a kamera a felvett 



dokumentumokat elmenti, és a funkció gomb egyszeri megnyomásával megállítja a 
videó felvételt. A felvett videó dokumentumokat az eszköz automatikusan egy fájlban 
menti el 10 percenként. 

3. Fényképek készítése: Készenléti állapotban nyomja meg röviden egyszer a 
módkapcsoló gombot (C), majd a piros fény kialszik és a zöld fény világítani fog. 
Minden rövid nyomás a funkció gombon a zöld jelzőfény villanását eredményezi, és 3 
fénykép fog készülni. Ha újra megnyomjuk röviden a módkapcsoló gombot, akkor az 
eszköz kilép ebből az expozíciós módból.

4. Külön hang felvétele: Készenléti módban nyomja meg a módkapcsoló gombot (C) 
kétszer, hogy a felvételi módba kerüljön. A funkció gomb (B) rövid megnyomásával a 
piros és zöld indikátor fények folyamatos sebességgel világítani fognak, ami azt 
jelenti, hogy felvételi módba kerültünk. Ha újra megnyomjuk egyszer a funkció 
gombot (B), akkor visszatérünk készenléti állapotba. 

5. Mozgásérzékelés: Készenléti állapotban nyomja meg háromszor folyamatosan a 
bekapcsolás gombot. Ilyenkor a zöld és piros fények egyszerre pislognak. Ezután ha 
megmozdulunk, akkor az eszköz ezt érzékelni fogja. Ha kialszik a zöld és piros fény, 
akkor a kamera visszatér felvételi módba. Ha meg akarjuk állítani a felvételt, akkor 
nyomjuk meg egyszer a bekapcsolás gombot. (Egy fájlt elment az eszköz minden 
percben).

7.  Kikapcsolás: Készenléti állapotban nyomja folyamatosan a bekapcsolás gombot.   
Ilyenkor a kék jelzőfény kialszik, és az eszköz kikapcsol. 

8. Számítógéphez csatlakoztatás adatok beolvasására: Először is kapcsolja be a gépet. 
Majd csatlakoztassa a DC 5V 1A-t a géphez USB segítségével. Ilyenkor a számítógép 
felismeri a merevlemez meghajtót.

9. Az eszköz töltése: Az eszközt úgy tölthetjük, hogy mikro USB segítségével 
számítógéphez csatlakoztatjuk, vagy ha egy erre az eszközre kifejlesztett mikro USB 
töltőt használunk. Ha az áramforráshoz csatlakoztattuk, akkor a 2-es fény világít. Ha az 
eszköz feltöltődött, akkor kialszik. 

11. Időzítő beállítása a videó felvételhez: Az időzítők, dátumok beállításának módja a 
következőképpen alakul:



A. Bekapcsolás gomb csatlakoztassuk számítógéphez nyissunk meg egy törölhető 
lemezt  csináljunk egy új szöveges dokumentumot, árlapot és nevezzük át ’setdate.txt’-
re. 

B. Nyissuk meg a setdate.txt dokumentumot, állítsuk be az időt, amit szeretnénk a 
dokumentumra beállítani. A beállítások a következő formátum szerint történjenek: pl. 
2012/01/01 12:00:00 Y (N) ami 2012, Január elseje 12 órát jelent. Y azt jelenti, hogy a 
felvett videó dokumentumnak van időbeállítása, N pedig azt jelenti, hogy nincs 
időbeállítása. 

12. Videó felbontási arányának beállítása:

A.  Ehhez a kamerához 3 féle videó képfelbontást állíthatunk be: 1920 *1082, 1280*720 
és 640*480. Ezeket igény szerint a következőképpen lehet beállítani: készítsünk egy új 
szöveges dokumentumot, amit ’moviesizeset.txt’-nek nevezünk el. Amikor 2 tartalom van,
akkor állítsuk a felbontást 640*480-ra, amikor pedig 1 tartalom van, akkor állítsuk 
1280*720-ra. Ha nincs tartalom, akkor állítsuk 1920*1082-re. Nevezzük el a szöveges 
dokumentumot ’moviezieset.txt’-re és helyezzük át a kamera beépített lemezére úgy, hogy
először a számítógéphez csatlakoztatjuk a kamerát. Ezután válasszuk le a számítógépről 
az eszközt, indítsuk újra, és az általunk megadott felbontási arány be lesz állítva. 

B. Ehhez a kamerához 4 féle fotó képfelbontást állíthatunk be: 4032*3024, 2304*1536, 
1920*1080 és 1280*720. Ezeket igény szerint a következőképpen lehet beállítani: 
Készítsünk egy szöveges dokumentumot, aminek ’photosizeset.txt’ a neve. Ha nincs 
tartalom, akkor állítsuk be a felbontást 4032*3024-re. Ha egy tartalom van, akkor állítsuk 
2304*1536-ra. Ha 2tartalom van, akkor állítsuk 1920*1080-ra és ha 3 tartalom van akkor 
pedig 1280*720-ra. Nevezzük el a szöveges dokumentumot ’photosizeset.txt’-re és 
helyezzük át a kamera beépített lemezére úgy, hogy először a számítógéphez 
csatlakoztatjuk a kamerát. Ezután válasszuk le a számítógépről az eszközt, indítsuk újra, 
és az általunk megadott felbontási arány be lesz állítva. 

III. Kapcsolódó paraméterek

Tétel Paraméterek

Videó formátuma MOV

Videó felvétel kódolása H.264

Videó felvétel felbontása                             1920 *1080 30 képkocka, 1280 * 720 60 

 képkocka, és 640 * 480 60 képkocka -     
opcionálisak. 

      Fényképezés felbontásai 4032*3024, 2304*1536, 1920*1080 és 1280*720

      Lejátszó            Beépített lejátszó vagy mainstream lejátszó



      Képformátum JPG

      Támogató rendszerek           Windows me/2000/XP/2003/Vista és Win7

      Töltési feszültség DC-5V

      Interfész és tárolási médium USB és MicroSD TF

      Akkumulátor típus      Magas kapacitású polimer lítium  

         akkumulátor, melynek kapacitása 500 MAH

     

     


