HD 720P KARÓRA
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LEÍRÁS
Ez a termék az első HD 720P digitális karóra, kamera funkcióval. Nagyon szép és hasznos
eszköz, mely könnyen kezelhető.
Használat előtt olvassa el az alábbiakat:
Ez egy új tervezésű, nagy képfelbontású (720P), vízálló karóra, melyet 30 méter mély
vízállóságra terveztünk volna, de a termék szerkezete miatt 3méternél mélyebben ne használja.
„A” gombocska: Mikrofon 1
„B” gombocska: Mikrofon 2
Ezek a mikrofon helyeit jelölik, a nagyságuk azonos.
Az „A” gombocska közepén egy lyuk található: Mikrofon1 (mely a lenti képen is jól láthat), ez
a hang-érzékelő. Ha a környezet megengedi, akkor ezt a gombot használja. Amikor videót
rögzít, ez a rész rögzíti a hanganyagot.
A „B” gombocska mélyedés nélküli: Mikrofon2, melyen belül egy gumitömítést találhat, mely
vízálló. Ha a készüléket nedves, vagy poros környezetbe használja, ezt a gombocskát aktiválja.
Ez a funkció hanganyagot viszont nem tud rögzíteni. Ha ezt az eszközt használja, húzza ki a
gombocskát. Használat előtt ellenőrizze, hogy a gumitömítés a helyén van e. Ha az nincs benne,
akkor helyezze bele vagy cserélje ki azt, ha hibás.
1. kép

„A” Mikrofon 1

„B” Mikrofon 2

2.kép
A gombok felépítése:

Az egyes részek bemutatását a 3.képen láthatja.
Alkatrészek:
„A”- kapcsoló a video, kamera és lejátszó-funkciók között
„B”-USB csatlakozó felület számítógéphez vagy töltőhöz
„C”- Be/Ki kapcsolásra szolgáló gomb, mely a videót és a pillanatnyi megállítást vezérli
„D”- video-jel fogása
„E” - Idő törlés (ezzel a gombbal lehet beállítani az időt a karórán)
3.kép
Szerkezeti felépítés

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

funkciók közötti váltás
USB csatlakozó felület
Be/Ki kapcsoló
fényképezőgép
Idő-beállító
Hang-bemenet
Jelző

MÜKÖDÉSI LEÍRÁS
Bekapcsolás: Két másodpercig tartsa nyomva a „C” gombot, melyre a piros és kék fény
együttesen felvillan. Amikor a piros kikapcsol és a kék fény ég, a berendezés készenléti
állapotban van.
Kikapcsolás: Készenléti állapotban, vagy videó-felvevő módban, ha a készülék nem kap
utasítást, a „C” gomb két másodpercnyi megnyomásával a piros lámpa háromszor felvillan,
majd az eszköz kikapcsol.
Videó: Készenléti állapotban, amikor a „C” gombot megnyomja, a kék lámpa felvillan - ez azt
jelenti, hogy a készülék video-felvételt készít. A felvétel készítése közben, ha megnyomja a
„C” gombot, leáll a felvétel és miután mentésre kerül, a készülék újra készenléti állapotba kerül.
Fényképező: Készenléti állapotban az „A” gomb egyszeri megnyomásával a kék lámpa elalszik
és a piros lámpa kigyullad. Ezt azt jelenti, hogy az eszköz fényképező funkcióban van. Miután
a „C” gombot egyszer benyomja, a piros lámpa egyszer felvillan: ez azt jelenti, hogy egy kép
felvételre és lementésre kerül JPG formátumban.
Elkülönítő rögzítési művelet: Körülbelül 2másodperc hosszan nyomja meg a „C”gombot,
melyet a kék-piros lámpán a kék lámpa világít – ezzel jelzi, hogy a készülék felvétel-készítési
készenléti állapotába kerül. Egy pillanatra megnyomva az „A” gombot a kék és piros lámpa
egyszerre ég, mely azt jelenti, hogy a készülék különálló felvételt készít; nyomja meg a „C”
gombot; a piros és kék lámpa 3szori felvillanása jelzi a folyamatos-különálló felvétel készítést.
A „C” gomb másodszori megnyomásával folyamatosan-automatikusan ment, megállítja a
felvételt, majd ismételt megnyomásra újra rögzíthet. Az „A” és „C” gomb együttes
megnyomásával ezt a funkciót leállíthatja. Ezzel a gombbal visszaállíthatja az eredeti
beállításokat.
Ideiglenes mapp
ák: Amennyiben a készülék kikapcsolt, vagy készenléti üzemmódban van, csatlakoztassa azt a
számítógéppel, majd egy ideiglenes fájl jelenik meg a számítógép képernyőjén.
Töltés: Miután csatlakoztatta a készüléket a számítógéphez vagy a töltőhöz, a piros fény ég. Ha
a készülék feltöltődött, a piros lámpa kialszik.
Idő beállítása:
Állítsa be a felvételi időt: Lehetőség van a fényképezőgép funkció alatt a felvett anyagon
megjelenő formátum: év - hónap – nap óra: perc: másodperc, beállítására a következőképpen:
Az USB kábelen keresztül létesítsen kapcsolatot a számítógéppel, majd a megjelenő
"Cserélhető merevlemez"en található WordPad”-et vagy a Jegyzettömböt szerkesztheti (*. Txt
formátumban): 2012 -07 – 07 12:59:30.
Jelölje ki a fájl nevet: „time.txt”, majd frissítse. Ezután húzza ki a készüléket a számítógépből.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)
Ha a készülék teljesen feltöltődött, a kék és piros fény körülbelül 5másodpercig izzik, majd
miután lementi a felvételeket, kikapcsol.
Ha a töltés alacsony, a készülék menti a felvételeket, majd a kék és piros lámpa 5másodpercig
ég és lekapcsol.
Ha a készülék valamilyen oknál fogva, vagy rossz utasítások miatt nem válaszol, kérem nyomja
meg az üzemmód kiválasztó és a bekapcsoló gombokat együttesen, és ezáltal töröl mindent.

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
Tétel

Paraméterek

Videó-formátum

AVI

Videó Kódolás

M-JPEG

Videó-felbontás

1280*720

Lejátszó rendszer

Beépített programok
vagy lejátszó program

Kép formátum

JPG

Méretarány

4:3

Operációs rendszer

Windows
me/2000/XP/2003/vista;
Mac 10.4 és Linux

Töltés

DC-5V

Csatlakozó

Mini USB

Memóriakártya

nem vakus

Akkumulátor

nagy kapacitású
polimer- lítium
akkumulátor

Figyelmeztetés
Munkahelyen: Kizárólag legális helyeken lehet alkalmazni a készüléket.
Akkumulátor: Ha sokáig nem használja az eszközt, akkor töltse fel, mielőtt használná.
A rögzített anyagok biztonsága: A készülék memóriája nem nagy teljesítményű, kérjük mentse
az anyagokat egy háttértárolóra.
Videó minősége: Ez nem egy profi videó-rögzítő, így nem tudja pótolni a profi videóberendezéseket.
Működési hőmérséklet: 0--45 ° C között, a legjobb szobahőmérsékleten.
Működési páratartalom: 20% -80% között, bár vízálló funkcióval is rendelkezik. A készüléket
addig ne használja vízben vagy vizes környezetben, míg a vízálló funkciót be nem állította.
Megvilágítás: Kérjük, hogy jól megvilágított helyen használja a készüléket.

Tisztaság: Jobb, ha poros helyen egyáltalán nem használja a készüléket.
Más hatások: Ne használja a készüléket erős mágneses térben, homogén elektromos mezőben.
Megjegyzés: Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval további információkért.
Az esetleges működési hibából adódó károkért cégünk felelősséget nem vállal! A termékekben
gyártási különbségek fordulhatnak elő, de ezek a készülék alapparamétereit nem befolyásolják.
A készülék polimer-lítium akkumulátorral felszerelt, amely bizonyos karbantartást igényel.
Hosszabb idejű töltésmentes időszak után az akkumulátor károsodhat, vagy végképp
tönkremehet. Javasoljuk maximum 60 naponta megelőző töltés alkalmazását, illetve a lemerült
akkumulátor feltöltését.

