
T186 típusú, FULL 1080 P felbontású gombkamera  

Többfunkciós, digitális biztonsági gombkamera kezelési útmutató: 

Hüvelykujj méretű berendezés HD videofelvétel készítéséhez, mely 180 mm 

hosszú: az Egyesült Államokból importált szünetmentes OV9712 kamera, 2500 

mA nagy kapacitású polimer lítium akkumulátor, 12 millió pixeles fénykép, 

mozgás-érzékelő kamera, egyidejű AV videó-kimenet, képfelvevő stabilizátor, 

hosszú, folyamatos, megszakítás nélküli video-felvétel (akár 17 órán keresztül) 

jellemzi, mely felvétel közben is tölti önmagát és a távirányítója a falakon 

keresztül is működik. 

 

Egy széles látókörű, 170 fok látószögű objektummal.

 

 

 

1. 180mm kamera  2. MIC mikrofon  3. mikro-kapcsoló  4. kártya   

5. USB bemenet  6. LED lámpa  7. vezeték nélküli távirányító 

 

 



 

Gombok: 1. kis gomb, 2. nagy gombot, 3. kiugró gomb, 4. mélyesztett billentyű, 5. beállított éjjeli világító      

                                                                                                                                      kapcsoló 

Vezeték nélküli távirányító funkció: 

A gomb: az eszköz ki/be kapcsolása,  

B gomb: a video (HD720p) ki/be 

kapcsolása 

C gomb: 12millió-pixeles kép rögzítése, 

hosszanti -3 másodpercig tartó- nyomva 

tartásával a 1080p-s videó be/ki 

kapcsolása.  

D gomb: rövid nyomva tartásával a mozgás érzékelő (HD 720 p) beállítása, 

illetve annak leállítása.   Hosszanti - 5másodpercnyi- nyomva tartásával a 

memóriakártya törlése. 

Tartozékok: 

1. alapeszköz (OV9712 + 180 mm-es kamera) 

2. 2500 MA akkumulátor 

3. vezeték nélküli távirányító 

4. TV-hez használható USB adatkábel 

5. kézikönyv 

6. mindenféle gomb 

 

 

 

 



Funkció: 

1: Az eszköz bekapcsolása: 

ON/OFF gomb bekapcsolásával (kártyával vagy anélkül), a távirányító „A” 

gombját megnyomva (először egy nyomással bekapcsoljuk, mely alatt a piros 

lámpa a készenléti állapotot jelzi). Kártya nélküli állapotban kattintson a 

távirányító „A” gombjára 5villanás alatt, ekkor automatikusan kikapcsol a 

rendszer – és csak ezután illessze be a memória-kártyát. 

Kikapcsoláskor nyomja meg hosszan a távirányító „A” gombját, a piros lámpa 

felvillan. Az automatikus kikapcsolási idő 1 perc. 

Tipp: 1 perc után kapcsoljon fényképező-módba és egyúttal a távirányító fedelét 

is tolja vissza. 

2: 720 p-felbontású HD videó: 

Készenléti üzemmódban kattintson a távirányító B gombjára (2) a piros lámpa 

felvillanása alatt addig, amíg be nem indul a rendszer: 1280 x720p videó, 5 

perces folyamatos felvételre van lehetőség. A „B” gomb újra-megnyomásával 

lekapcsolja a video-felvételt. 

3: Fénykép: 

Készenléti módban kattintson a távirányító „C” gombjával (a rendszer 

beüzemelése), még akár 12 millió pixel vakus kép készítésére is lehetőség van, 

majd pedig újra a készenléti üzemmódot kell kapcsolni - a piros fény jelzi (a 

rázkódásvédelmi funkció nélküli) fotó készítését. A fényképező, illetve a 

kamera felvételénél akkor érhetjük el a legoptimálisabb eredményt, ha ha fix 

helyre állítjuk az eszközt.  

4: FULL 1080 p-felbontású videó: 

Készenléti módban 3 másodpercig nyomja le a távirányító „C” gombját, váltson 

át 1080 p video-módba (az első rezgésnél), a második rezgésnél kezdje el a 

video bekapcsolását, mellyel 1920 x1080p felbontású 5perces folyamatos videó-

anyagot vehet fel (melyek folyamatosan, egymás után kerülnek mentésre a 

memóriában). Leállítás a „stop gomb”-bal, majd a „C” gomb megnyomásával 

(kis rezgés után) visszatérhet a készenléti üzemmódba. 

 

 

 



5: Mozgást érzékelő videó: 

Készenléti módban nyomja meg a távirányító „D” gombját (egy rezgést érez), 

mellyel a mozgásérzékelőt kapcsolja be (a piros lámpa villog). 1280 X 720 (HD) 

felbontású automatikus video-felvétel indul, mely érzékeli a mozgó tárgyakat, 5 

percenként automatikusan menti a rögzített anyagot. A „D” gomb 

megnyomásával (1rezgés) visszatérhet a készenléti üzemmódba. 

6: Memória-kártya megformázása: 

Készenléti állapotban 5 másodpercig tartsa lenyomva a „D” gombot (a harmadik 

rezgés után egy újabb nyomással formázhatja a kártyát), majd a piros fény a 

készenléti üzemmódot jelzi (javaslom a kártya-formázási beállítást időről időre a 

gomb megnyomásával gyorsítani, mert a számítógépen történő formázás nagyon 

lassú lesz a rendszernek). 

7: Tartalom: 

Kapcsolja be a készüléket, csatlakoztassa a USB 5v1 töltőt, dugja be az USB 

kábelt és miután az eszköz felismerte azt, egy rezgéssel jelez. Ezután a kamera 

bekapcsolódik, majd a távirányítón a második felvillanó piros fény után 

megnyomhatja a kívánt gombot (a motor rezeg) az közvetlenül bekapcsolja a 

720 p felbontású kamerát. (Az eszköz töltése a felvétel közben is folyamatos, 

így működés közben az áramellátók között ne változtasson). A távirányítóval 

tud változtatni a töltések között. 

8: Töltés: 

Töltés csakis USB adapteren (5v1a) keresztül lehetséges (a memória-kártyát el 

kell távolítani). (Helyezze be az USB-t, majd a piros lámpa folyamatos égése 

jelzi a töltést.) Tipp: mivel az akkumulátor teljes áramfelvétele 2500 MA, ezért 

körülbelül 10 óra szükséges a feltöltéshez, ezért kérjük, legyen türelemmel töltés 

alatt! Ha a készülék nem kapcsol be ezután, csatlakoztassa ismételten az USB-t 

a piros lámpa kivillanása alatt, ha viszont a lámpa nem folyamatosan ég, akkor 

nem lehet tölteni az eszközt.  

Fontos megjegyzés: 

1): Ha nem nyitja meg a rendszer a kártyát és a piros lámpa háromszor felvillan 

a video felvétel közben (ami azt jelenti, hogy az eszköz nem tölt) ne használja az 

elektromos töltést. 

2): Ha nem nyitja meg a rendszer a kártyát - egy külső USB vonalon történő 

töltés esetén – és a piros lámpa nem villan fel, akkor az akkumulátor nem tölt. 



3): Alacsony energiaszint esetén (négy egymást követő rezgés jelzi) áramforrás 

nélkül távolítsa el a memóriakártyát, majd a távirányító segítségével kapcsolja ki 

a rendszert pár percre és haladéktalanul tegye töltésre az egységet. 

4): Ha a felvételi mód alacsony energia-szinten működik, azt figyelmeztető hang 

jelzi - ilyenkor kérjük a rendszer mielőbbi töltését! 

5): Amikor a berendezést nem használja, kérjük az OFF gombbal kikapcsolni 

azt, mert ha hosszú ideig az ON bekapcsoláson áll a gomb, az is merítheti az 

akkumulátort. 

USB útvonal: 

Ez a kábel többfunkciós: töltés és kábel is egyben: a TV-USB kábel 

használatával töltés és rögzítés is lehetséges egy időben, TV-TV kimenetű 

kábelnél valós idejű nyomon követés, időmérés, fénykép-dokumentumok illetve 

felvételek törlése. 

A számítógép csatlakoztatása: 

Az eszköz készenléti és kikapcsolt állapotban közvetlenül csatlakoztatható 

a számítógéphez, csatlakozás után olyan, mint egy merev-lemez: a fájlok 

szabadon másolhatók, beilleszthetők, törölhetők – a lemez is formázható. 

Csatlakoztassa USB portálon keresztül az eszközt a számítógéphez, ezután 

a képernyőn néhány másodperc után megjelenik a cserélhető lemez logója – majd 

megkezdheti az adatátvitelt. 

Tipp: A.) Miután a készüléket csatlakoztatta a számítógéphez, de az nem tudja 

felismerni a rendszert vagy 30másodpercen belül nem ugrik fel a képernyőn a 

logo, kérjük kezdje a csatlakozást ismételten az elejétől.  

B.) Tanácsos a video-file-okat az eszköz kártya-olvasójával vagy az USB 

segítségével lejátszani, mivel előfordulhat, hogy a felvétel túl nagy méretű, 

ilyenkor viszont a rendszer a belső memóriáját is használja. 

 

 

 

 



Ideje saját beállításokat megváltoztatni: 

A számítógépes felületen megjelenő új szöveges dokumentum ikonra jobb 

egér gombbal kattintva hozhatunk létre dokumentumot, ahogyan azt az ábra 

megnyitása után a szöveg is mutatja. Egyeztesse az időzónát, mely pl. Japán 

20140208182568) (az új szöveges dokumentum új nevet kap az időzóna alapján) 

– mely a szövegdobozban látható. Az USB kábelen keresztül a lementett 

dokumentum a merevlemezre kerül, melyet a könyvtárban találhatjuk meg. 

Ezután kapcsoljuk le az USB-t, nyomjuk meg a távirányító „A” gombját, hogy a  

DV RTC vízjel rámentse az idő-intervallumot a dokumentumra (a számítógépen 

a merevlemezt olvashatjuk ezután, a TIMERSET eltűnik. Ahhoz, hogy a 

tartalmon megjelenjen a vízjel, nem kell szerkesztő üzemmódban lennünk, mivel 

az időzóna adatai alapján különböztethetjük meg a dokumentumokat.  

A formátum tartalma a következő: 

Referencia stílus:  

1: 20140208182568 Y (az idő vízjele) 

2: 20140208182568 N (nincs időjelző vízjel) 

Lényeges paraméterek: 

Video formátum MJPG 

Videolejátszási-formátum AVI 

Video Felbontás 1280X720 P HD 1920X1080 FULL 

Lejátszás Operációs rendszer vagy video-lejátszó program 

Kép formátuma JPG 

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

Akkumulátor kapacitása 2500 mA 

Működési idő 17 óra 

Töltés DC-5V 

Tárolás TF kártya 

Akkumulátor típusa polimer-lítium alapú, nagy hatékonyságú akkumulátor 

 


