KAMERÁS OKOSKARKÖTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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Köszönjük, hogy a világ első, 1080P kamerával szerelt Bluetooth képes, külső tárhellyel
bővíthető okoskarkötőjét választotta. Kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót és tegye el, hogy bármikor segítségére lehessen szükség esetén.
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I.

Eszköz ismertetése

Az okoskarkötő a rengeteg felhasználóbarát opciói miatt egy különleges élményt
nyújt használójának. Aktivitásmérés mellett lehetőség van egy rejtett kamera
segítségével FullHD minőségű felvételeket is készíteni.

-bluetooth képes, bővíthető tárolókapacitású, magas képminőségű kamerával szerelt
okoskarkötő
-egygombos sorozatfelvétel, különböző felvételek, belső töltés, érintőképernyő, hordozható
tároló
-interjúk, mindennapi felvételek, szórakozás és szabadidős tevékenységek, sportok,
oktatások, túrák stb. rögzítésére és otthoni biztonságra
-kiváló kivitelezés, kitűnő küllem
-nagy érzékenységű kameralencse, alacsony megvilágítású felvételekhez is
-1080P 30FPS felvételek
-kis méretű, kényelmes, könnyen hordozható és telepíthető
-beépített, biztonságos, nagy kapacitású polimer akkumulátor

1. képernyő; 2. kamera; 3. beállító furat; 4. érintési felület; 5. kamera bekapcsológomb;
6. fotó / hangrögzítő gomb; 7. bluetooth gomb; 8. szíj
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II. Használat
1. Csatlakoztatás
Nyomja az érintési felületet 3 másodpercig a bekapcsoláshoz, majd a QR kódot olvassa be az
okostelefonján és töltse le az appot.

Legalább IOS 8.0, vagy legalább Android 4.4, Bluetooth 4.0
Miután feltelepítette az alkalmazást és csatlakoztatta Bluetoothon keresztül (név: CS01AXXXX) okostelefonjához, az idő az okosórán automatikusan szinkronizálva lesz.

2. Sport
-Az eszköz kiszámítja az adott napon megtett lépésszámokat és további adatokat is szolgáltat
a személyes, app-on belüli beállítások alapján.
-Kiszámítja a megtett távolságot és további adatokat is szolgáltat a személyes, app-on belüli
beállítások alapján.
-Kiszámítja az adott napon elégetett kalóriát és további adatokat is szolgáltat a személyes,
app-on belüli beállítások alapján.
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3. Beállítások
-Beállítható személyes adatok: nem, életkor, magasság, súly, sportcélok.
-Szkennelje az eszközt, hogy csatlakozzon Bluetooth-on keresztül
-Beállíthat okos, képernyővel kapcsolatos funkciókat.
-A telefonjára érkező értesítéseket megjelenítheti.
-WeChat hozzáférés, megadhatja a karkötő számát.
-Tmall Elf, nincs ilyen funkció
-Google Fit, nincs ilyen funkció
-Pulzusmérés, nincs ilyen funkció
-Rázza a fotózáshoz, nincs ilyen funkció
-Alvásfigyelés, nincs ilyen funkció
-Információk a szoftverről, gyári beállítások visszaállítása
-Segítség
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4. Töltés
Vegye le a karkötőt és töltse fel a megfelelő töltővel (húzza le a karkötő szíját a testről, majd
a csatlakozót dugja be USB csatlakozóba. Töltés közben az eszköz automatikusan bekapcsol és
a kék és piros fényjelző felvillan, majd kialszik. Ha a képernyőn az akkumulátor tele van, akkor
az eszköz feltöltött.

5. Funkciók
-3 képernyőmód között tud választani (3 másodpercig nyomja a képernyőt a váltáshoz): idő,
dátum; időszak; töltöttség
-Lépésszám
-Megtett kilométer
-Elégetett kalória
-Információ (nyomja meg ezt 3 másodpercig)
-Funkciók (nyomja meg ezt 3 másodpercig)
*verziószám (nyomja meg ezt 3 másodpercig)
*találja meg a telefont – 4x rezeg a telefon, hogy megtalálja (nyomja meg ezt 3 mp-ig)
*fényerő (nyomja meg ezt 3mp-ig)
*kikapcsolás (nyomja meg ezt 3mp-ig)
*gyári adatok visszaállítása (nyomja meg ezt 3mp-ig)
*nyelvválasztás: angol / kínai (nyomja meg ezt 3mp-ig)

6. Rögzítések
-Bekapcsolás: helyezze be az SD kártyát és nyomja a bekapcsológombot 2 másodpercig (a kék
és piros felvillanó fényjelzők jelzik a készenléti állapotot).
-Videórögzítés: készenléti állapotban nyomja meg röviden a bekapcsológombot. A kék fény
kialszik, a piros fényjelző 3x felvillan. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a felvétel
leállításához. A piros és kék fényjelző felvillan, majd visszatér készenléti állapotba.
-Fényképkészítés: készenléti állapotban röviden nyomja meg a kamera gombot. A kék
fényjelző 3x felvillan, három egymást követő fényképet készít, majd visszatér készenléti
állapotba.
-Hangrögzítés: készenléti állapotban nyomja meg a kamera gombot 3 másodpercig. A kék
fényjelző 3x felvillan, majd kialszik. A rögzítés leállításához nyomja meg újra a gombot. A piros
és kék fényjelző világítani kezd, majd visszatér készenléti állapotba.
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-Felvétel töltés közben: töltés közben, a behelyezett SD kártyával szintén tud rögzíteni.
Készenléti állapotban nyomja meg röviden a bekapcsológombot. 3x felvillan a piros lámpa,
majd elindul a felvétel. (A termék nem támogatja a végtelenített felvételt (loop record), ha a
tároló megtelik, nem rögzít többet).
-Kikapcsolás: bármilyen funkció közben nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig. A
piros és kék fényjelzők kialszanak. A folyamatban lévő felvételek mentésre kerülnek a kártyára.
-Ha a memóriakártya sérült, vagy megtelt, a kék és piros fényjelzők felváltva 5x felvillannak,
majd kikapcsol. Csatlakoztassa számítógéphez az adat átmásolásához, törléséhez, vagy
cseréljen memóriakártyát.
-Webkamera: a készülék tároló nélküli számítógépes kameraként is használható. Ha nincs
behelyezve memóriakártya, csatlakoztassa a számítógéphez. Ha van benne memóriakártya, a
csatlakoztatás után, miután a PC felismerte az eszközt, válassza az USB Video Device
lehetőséget, hogy kameraként használhassa adatolvasás helyett.
-Idő módosítása és beállítása: helyezze be az SD kártyát a készülékbe. Indítás után
automatikusan létrehoz egy „Time.txt” fájlt. Csatlakoztassa a számítógéphez a módosításért:
„2020-11-20, 12:53:24 Y” formátumban nevezze át a pontos időre. Mentés után válassza le
biztonságosan az eszközt. Az idő pontosan beállítódott és megfelelően lesznek a felvételek
elmentve.

III. Hibaelhárítások
Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire:
-Csatlakoztassa töltőhöz legalább 4 óra hosszára.
-Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e.
-Állítsa vissza, resetelje az eszközt, ha tudja.
-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Hibába ütközik a PC-hez való csatlakozás:
-Vizsgálja meg, hogy megfelelően csatlakozik-e a kábel az eszköz és a PC csatlakozókhoz.
-Vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a PC USB drivere.

Az eszköz megsérült:
Ha az eszközt fizikai sérülés éri, meghibásodhat. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a
kapcsolatot a termék árusítójával.
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IV. Biztonsági figyelmeztetések
Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben:
1. Szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket és ne használja
ezt a terméket illegális célokra.
2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek
kicserélésével.
3. A precíz elektronikai alkatrészek miatt ne tegye közel erős mágneses területhez (pl.
TV, hangszóró stb.) és ne tegye ki erős nyomásnak, rezgésnek.
4. Ha sokáig nem használja az eszközt, időközönként teljesen töltse fel. A sok használat
és a nem rendeltetésszerű töltés miatt az akkumulátor élettartama jelentősen
csökkenhet.
5. Az eszköz nem egy professzionális tárolóeszköz, ezért a fájljainak, felvételeinek
biztonsága érdekében mindig másolja azokat fel a számítógépére.

V. Paraméterek
Képformátum
Videóformátum
Hangformátum
Videófelbontás
Képfelbontás
Tárhely
Lejátszó szoftver
Támogatott rendszer
Akkumulátor
Töltési feszültség

JPG / JPEG
AVI
WAV
1920*1080 ; 30FPS ; M-JPEG(encoding)
2560*1440
32GB-ig bővíthető TF Micro SD kártya
Bármilyen bevált audio és videolejátszó szoftver (pl. VLC)
Windows me/2000/xp/2003/vista/7, vagy újabb Mac OS, Linux
350mAh
DC-5V
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