
 

S-828 pendrive kamera használati 

utasítás 
 

Az S-828-as kamera alkalmas fényképek és videofelvételek készítésére alkalmas 1280x960 

pixeles felbontásban. 

A készülék kamerája fix fókuszú. A fehér egyensúly beállítások beltéri felvétel készítéséhez 

vannak optimalizálva. 

A készüléket mindig a helyi törvények betartásával használja! 

 

1. USB csatlakozó 

2. MicroSD kártya hely 

3. Bekapcsoló gomb 

4. Felvétel gomb 

5. Visszajelző led 

6. Reset gomb 

7. Kamera lencse 

 

Készülék beüzemelése 

● Vegye le a pendrive kupakját, majd helyezze a MicroSD kártyát a helyére (2).  

● Töltse fel a készüléket. Ezt megteheti közvetlenül számítógéphez, vagy maximum 5 

V feszültségű USB csatlakozós töltőhöz csatlakoztatva. 

● Helyezze vissza a kupakot.  



 

● Kapcsolja be a készüléket. Ehhez nyomja meg 2 mp hosszan a Bekapcsolás gombot 

(3). 

● A készülék hosszan rezeg, majd a visszajelző led pirosan világít. Ekkor a készülék 

készenléti üzemmódba került. 

 

Fénykép készítése 

● Kapcsolja be a készüléket, majd várja meg, míg készenléti üzemmódba kerül. 

● Nyomja meg röviden a Felvétel gombot 

● A készülék hosszan rezzen egyet, a visszajelző led kialszik, majd újra világítani kezd. 

Ekkor a fénykép elkészült. 

 

Videofelvétel készítése 

● Kapcsolja be a készüléket, majd várja meg, míg készenléti üzemmódba kerül. 

● Nyomja meg hosszan a Felvétel gombot 

● A készülék kettőt rezzen, majd a visszajelző led kialszik. Ekkor a felvétel folyamatban 

van. 

● A felvétel megállításához nyomja meg újra röviden a Felvétel gombot. ekkor a 

készülék hármat rezzen, a visszajelző led újra világít. A felvétel elkészült. 

● A készülék a felvételeket 15 percenként automatikusan menti, és új fájlt hoz létre az 

előző videó felvételek megóvása érdekében. 

 

Felvételek letöltése, megtekintése 

● Kapcsolja ki a készüléket. 

● Vegye le a készülék kupakját, majd az USB csatlakozó segítségével csatlakoztassa 

számítógépe USB bemenetére. 

● A számítógép szabványos külső USB meghajtóként ismeri fel. Ezután a számítógépe 

fájlkezelője segítségével letöltheti, vagy lejátszhatja a mentett felvételeket. 

● A felvételeket a MicroSD kártya kivételével, MicroSD kártya olvasó segítségével is 

letöltheti. 

 

 



 

Webkamera funkció 

● Kapcsolja be a készüléket. 

● Vegye le a készülék kupakját, és bekapcsolt (készenléti) állapotban az USB 

csatlakozó segítségével csatlakoztassa számítógépe USB bemenetére. 

● Ekkor a számítógép szabványos webkameraként ismeri fel a készüléket. A 

felismerés és telepítés első alkalommal akár percekig is eltarthat. 

 

Éjjel látó mód 

● Kapcsolja be a készüléket 

● A készenléti állapotba kerülés után nyomja meg röviden a Bekapcsolás gombot 

● Ekkor a készülék elején - a kamera lencse mellett - az infra led világítani kezd. 

● Ekkor teljes sötétségen is készíthet fényképet, vagy videófelvételt is. Az infra led 

hatótávolsága 1-2 méter. 

 

Paraméterek 

● Videó, fénykép felbontás: 1280x960 pixel 

● Memóriakártya támogatás: max 16 GB 

● Felvételi idő teljesen feltöltött állapotban: 60 - 90 perc 

● Akkumulátor kapacitás: 200 mAh 

● Töltési feszültség: 5V 

 

Biztonsági figyelmeztetések 

● Töltés közben a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül! 

● Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a készüléket töltse fel, 

különben az akkumulátor túlmerülhet, és így tönkre mehet, mely a készülék 

garanciájának elvesztését is jelenti egyben. 

● Teljesen feltöltött állapotban a készülék körülbelül 1 év alatt merül le magától, így 

legalább évente töltse fel a készüléket. 

● A készüléket a helyi törvények betartásával használja! 

● További információk a kamera007.hu weboldalon találhatók. 

 


