
M8 rés nélküli öngyújtó HD kamera

Használati útmutató

Ez a termék igen sokoldalú: nagy felbontású kamerával, videó – és audio szinkronizálással, 
automatikus ciklus kamerával, öngyújtó funkcióval és U lemez funkcióval rendelkezik.

Felbontása HD 1920*10820 pixel, nincsenek rajta rejtett gombok, és öngyújtó funkcióval is 
rendelkezik. Tervezése tökéletes, mérete olyan, mint egy átlagos öngyújtónak. Használat előtt 
kérjük, olvassa el a termék használati útmutatóját.

Fontos tudnivalók:

1. Használat előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a TF kártya be van helyezve

2. Kamerázás közben kérjük, ne nyomja meg magát az öngyújtó funkciót. Ha mégis ezt 
teszi, akkor az eszköz leállítja a felvételt.

3. Kérjük, ne használja sokáig az öngyújtó funkciót, mivel a túl magas hőfok ártalmas az 
eszközre.

4. Ha az eszköz összeomlik vagy leáll, akkor nyomja meg az újraindítás gombot.

5. Kérjük, hogy időben töltse fel az akkumulátort, hogy a megfelelő erőforrást biztosítsa 
az eszköz számára.

6. Ha az eszközt 1 percig nem használjuk, akkor automatikusan leáll.

7. A videó fájlok beolvasásához az eszközt a számítógép USB interfészéhez kell 
csatlakoztatni, majd kikapcsolni.   

A termék működési diagramja:

Öngyújtó – 82 mm

USB interfész



Öngyújtó sapka

Be/Ki kamera kapcsoló

Rejtett lencsék

A termék működésének bemutatása:

1. Bekapcsolás: Nyomja meg röviden kb. 30 másodpercig az eszköz gyújtóját, majd egy 
kis rezgést fog hallani. Miután ez megszűnik, lépjen be a készenléti állapotba. 
Kikapcsoláshoz nyomjuk meg hosszan 2 másodpercig, majd ismét rezgést fog hallani. 
Ha ez megszűnt, akkor az eszköz kikapcsol. (Figyelem: az eszköz bekapcsoló gombja 
és a kamera gombja ugyanaz, használjuk a leírtak szerint megfelelően.)

2. Kamera: Készenléti állapotban nyomja meg a kamera gombot fél másodpercig, majd 
egy vibráló hang jelzi a kamera bekapcsolását. Felvétel után röviden nyomjuk meg a 
kamera gombot, újra rezgő hang jelenik meg, ami a felvétel felfüggesztését jelenti, 
majd mentsük el a videó fájlt. (Figyelem: az eszköz bekapcsoló gombja és a kamera 
gombja ugyanaz, használjuk a leírtak szerint megfelelően).

3. Az öngyújtó funkció: Nyomja meg a gombot, és az eszköz égni fog.

4. Videó- és audio szinkronizálás: Videó- és audio szinkronizálás

5. Automatikus ciklus: amikor a memória megtelik, akkor az eszköz automatikusan 
kitörli a legelső videót, és megtartja a legutolsót.

A helyes idő beállítása:

1. Kikapcsolás

2. Csatlakoztassuk a számítógép USB interfészéhez

3. Nyissuk meg a törölhető lemezt (TF memóriakártya) a számítógépen



4. Hozzunk létre egy TXT dokumentumot, és nevezzük el time.txt-re

5. Módosítsa az időt a következő formátumnak megfelelően: 2016.08.08. 18 08:08

6. Mentse el és lépjen ki

Kapcsolódó paraméterek

Videó formátum AVI

Videó kódolás M-JPEG

Videó felbontás 1920*1080P

Videó képkocka arány 30 fps

Kép formátuma JPG



Kép arány 4:3

Lejátszó szoftver Operációs rendszer vagy Audió és videó lejátszó szoftver

Támogató rendszerek Windows me/2000/xp/2003/vista; Mac os, Linux

Működési idő Kb. 1 óra

Töltő Feszültsége DC-5V

Akkumulátor típus Nagy kapacitású polimer lithium

Interfész típus Mini 8pin USB

Memóriakártya típus TF kártya

Speciális tulajdonság:

Ezt az eszközt csak és kizárólag bírósági célokra használhatja a közbiztonságért felelős 
személyek, jegyzőkönyvvezetők, ügyvédek, stb. Tilos illegális videó felvételre használni. 
Amennyiben ezt teszi, azzal bűnt követ el, aminek következményeiért cégünk nem vállal 
felelősséget.


