
V26 Fekete Gyöngy RF Éjjellátó Ébresztőóra-Kamera 

Használati Útmutató 

 

Használati útmutató 

 

Előszó 

Ez a használati kézikönyv részletes tájékoztatást nyújt a termék megfelelő használatáról, 
beleértve annak működési procedúráit és specifikációit. Kérjük, olvassa el figyelmesen az 
útmutatót, hogy megérthesse a leírtakat. Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót, hiszen az 
eszköz hosszú távú működésre van tervezve, így sokáig megfelel majd az igényeinek. 

 

Termék garancia  

A terméket tesztelték és azt állapították meg, hogy eleget tesz az FCC and CF korlátainak. A 
termék biztonságossága garantálva van a felhasználók számára. 

 

Termék tulajdonságok 

1). Divatos külső, sztereoszkópikus UV fénnyel az eszköz alján 

2). 10 láthatatlan fekete gyöngy éjjellátó fényt is tartalmaz, és az eszköz éjjellátási módja 
kiemelkedő 

3). Rejtett egy-gomb rögzítő funkció, ami az eszköz távirányítóval való kezelését helyettesíti 

4). Vadonatúj tervezés, rejtett kamera 

5). Töltés közben is képes felvétel készítésére 

6). Többfunkció egy eszközben, multifunkciós eszköz: fotók készítése, videók rögzítése, 

éjjelimód, hangfelvétel, mozgásérzékelő, egy-gombnyomással indítás 

 

Elektronikus ébresztőóra működési instrukciók 

I). Termék szerkezete 



 

 

1. Távolról érzékelő modul 

2. Idő kijelző képernyő 

3. F8 éjjellátó fény 

4. F5 éjjellátó fény 

5. F3 éjjellátó fény 

6. Funkciójelző fény 

7. Kamera 

8. Beszélő óra gomb 

9. Mód gomb 

10. Beállítás gomb 

11. Fel 

12. Le 

13. Zene gomb 

14. Töltést jelző fény 

15. Hangszóró 

16. USB interfész 

17. Akkumulátor borító 

 

 



II. Működési leírás 

 Idő - és dátum kijelző funkció; megmutatja a jelenlegi időt, évet, hónapot és dátumot 

 Ébresztő és szundi funkció, 1-60 perces intervallumú beállítással  

 Beszélő óra funkció, ami a jelenlegi időt kimondja 

 A természetes hangos előre-felveszi, a lejátszási időt 1 – 60 percig be lehet állítani 

 

III. Működési beállítás 

1. Jelenlegi idő beállítása 

 Nyomja meg a „Beállítás” gombot az időbeállítás módban, és állítsa be az évet. A képernyő. 

„2010-et” mutat és villan egyet. Nyomja meg a FEL és LE gombokat a megfelelő idő 

beállításához. 

 

 Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot újra a Hónap, Nap, Óra és Perc beállításához. A számok 

megjelennek a képernyőn, és készen állnak a beállításra. 

 

  

 

        Idő Mód      Év beállítása       Hónap beállítása 

 

 

    Dátum beállítása                  Óra beállítása        Perc beállítása 

 

 Nyomja meg a MÓD gombot, ha ki szeretne lépni az idő beállításából. Ilyenkor az idő 

be van állítva, és megjelenik a képernyőn. 

 

2. Ébresztőóra beállítás 

 Nyomja meg a MÓD gombot a jelenlegi idő módban, és üsse be az ébresztőóra 

beállítása módot úgy, hogy a kijelzőn ez jelenlen meg: ”- - : - -”.  

 

 Nyomja meg először a BEÁLLÍTÁS gombot, hogy az ébresztési órát állítsa be, ezután 

nyomja meg másodszor is, hogy az ébresztési percet állíthassa be, majd nyomja meg 

harmadszor is, hogy beállítsa a Szundi intervallumát (1-60 perc), végül nyomja meg 



negyedszer is, hogy az ébresztés hangját kiválassza. Mindezeket a FEL és LE 

gombokkal tudja beállítani.  

 

 

        Ébresztési mód         Ébresztési óra beállítás         Ébresztési perc beállítás 

 

 

Szundi idejének beállítása      Ébresztési hang beállítása 

 

 Nyomja meg a MÓD gombot, hogy kilépjen az ébresztőóra beállításából. Ilyenkor a 

beállított idő megjelenik a képernyőn. 

 

 Ébresztő óra módban nyomja meg a FEL gombot, hogy ki/be kapcsolja az ébresztőt. 

Kis fényvillanás történik amikor a Szundi funkció be van kapcsolva. 

 

 

 
Ébresztő kikapcsolva      Ébresztő bekapcsolva  Szundi bekapcsolva 

 

 

 Nyomja meg a MÓD gombot, hogy visszatérjen az idő módba.  

 

3. Nyomja meg a FEL gombot a jelenlegi idő módban, hogy a 12-órás vagy 24-órás 

időformátumot kiválaszthassa.  

 

 

    12- órás idő                     24- órás idő 

 

 



4. Beszélő óra és természetes hang 

 Nyomja meg a „BESZÉD” gombot a jelenlegi idő módban, hogy az eszköz kimondja a 

jelenlegi időt. 

 

 Nyomja meg a „ZENE” gombot bármelyik módban, hogy élvezhesse a természetes 

hangot. 

 

Videó biztonság és ébresztőóra bemutatása 

Ez a termék egy HD 30 képkockás (1,920X1,080) távolról felvevő kamera-ébresztőóra külső 

TF memóriakártyával, valamint az eszköz egy magas technológiájú termék multifunkciókkal, 

mint pl. videó rögzítés, fénykép készítés, éjjeli látásmód, hangfelvevés, mozgásérzékelés, 

hálózati kommunikálás és elektronikus ébresztőóra. Magas kapacitású akkumulátorral 

rendelkezik, ami legalább 24-órás folyamatos videófelvételre, 60 órás folyamatos 

hangfelvevésre vagy 14 nap folyamatos mozgásérzékelésre és monitorozásra is elegendő. 5 

megapixeles kamerája alkalmas kiváló HD videók vagy fényképek készítésére. A termék 

rendelkezik hangfelvevő funkcióval is, és képes az időt elmondani néhány nyelven. Maximum 

32GB-os TF memóriakártyát támogat a termék. Hosszú ideig lehet vele dolgozni, és könnyen 

működtethető távirányítóval. A rejtettségének köszönhetően ez a termék tökéletesen 

megfelel otthoni biztonsági kamerának és felvételi bizonyítéknak szükség esetén.  

 

1. Működési útmutatás 

1. Nyissa fel a hátsó fedelet, dugja be a TF kártyát, és nyomja meg a ”BE” gombot az eszköz 

bekapcsolásához.  

 

2. Hangolja össze a távirányítót a távirányító jelvevővel, nyomja meg a  gombot a 

bekapcsoláshoz. Az eszköz készenléti módban van, ha a kék fény villog. 

 

 

3. Nyomja meg a  gombot, hogy videófelvevő módba kerüljön. Miután a kék fény 

háromszor villant majd kialudt, ekkor az eszköz videófelvevő módba került. Nyomja meg újra 

a gombot a felvétel megállításához, és a kék fény újra világítani fog.  

 

4. Nyomja meg a  gombot bármilyen módban, hogy bekapcsolja az Éjjeli Módot, majd a kék 

fény gyorsan villogni fog egyszer. Nyomja meg újra a  gombot a kikapcsoláshoz, majd a 

kék fény gyorsan villogni fog még egyszer. 

 

5. Nyomja meg a gombot a hangfelvétel rögzítéséhez. Miután a kék fény 5x villogott és 

kialudt, az eszköz hangfelvevő módba került. Nyomja meg a  gombot a kikapcsoláshoz, és 

a kék fény bekapcsol. 



 

6. Nyomja meg a gombot a fényképező módhoz – ilyenkor a kék fény lassan villan egyet.  

 

7. Mozgásérzékelés. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen az auto-érzékelő videófelvevő 

funkcióba, és a kék fény 3 villanás után kialszik. Nyomja meg újra a  gombot a 

kilépéshez, és a kék fény újra világít. 

 

8. Nyomja meg a  gombot azeszköz kikapcsolásához, és a kékfény kialszik. 

 

9. Csatlakoztassa az USB kábelt amikor az eszköz be van kapcsolva. Ilyenkor az eszköz USB 

módba kerül. 

 

10. Webkamera funkció: csatlakoztassa az eszközt bekapcsolt állapotban számítógépéhez, 

majd az eszköz automatikusan webkameraként funkcionál (az eszköz előre-feltelepített 

meghajtókkal rendelkezik).  

 

11. Töltés: Dugja be az USB töltőkábelt amikor az eszköz ki van kapcsolva, majd a piros fény 

bekapcsol. Ha az eszköz feltöltött, akkor a piros fény kialszik. Ha az eszközt számítógéphez 

csatlakoztatjuk, akkor az eszköz töltődik. 

 

12. Újraindítás: Kapcsolja ki az eszközt amikor az eszköz nem reagál helytelen működtetés vagy 

egyéb ismeretlen okok miatt, majd kapcsolja be, ezzel befejezve az újraindítást. 

 

13. Amikor alacsony az akkumulátor töltöttége, akkor a kék fény villogni fog, és az eszközt 

azonnal tölteni kell. Ha kikapcsol az eszköz, akkor a fájlok automatikusan elmentődnek.  

 

14. Idő beállítás: Kezdeti használatnál helyezze be a TF kártyát és kapcsolja be az eszközt, majd 

kapcsolja ki. Csatlakoztassa az eszközt számítógéppel, majd nyissa meg a törölhető lemezt. 

Ezután talál egy szövegfájlt rajta, amit nyisson meg, és állítsa be az időt. Például: 2012-01-

01 00:00:13 N úgy van beállítva, hogy 2013-09-09 12:30:10 Y. Mentsen rá a beállítás 

befejezéséhez. (Fontos: változtassa meg az „N”-t „Y”-ra).  

 

II. Fájl tárolása és média lejátszás 

Videófelvétel vagy más művelet után kapcsolja be az eszközt, és dugja be az USB kábelt, hogy a 

számítógéphez tudja csatlakoztatni az eszközt. Másolja át vagy vágja ki a tárolt fájlokat a 

számítógépre és játssza le. Ki is veheti a TF kártyát és használhat egy kártyaolvasót a tárolt adatok 

eléréséhez. Ajánlott Media Player/KM Player szoftverek használata a média lejátszásához. 

 

III. Specifikációk 

Pixel        5 millió CMOS 

Felbontás       1.920*1.080 

Videó Formátum      AVI 



Képkockák       30fps 

Látószög       90o 

Éjjeli látásmód       10 szuper éjjellátó fény 

Mozgásérzékelés távolsága     6 méter egyenes vonalban 

Minimum világítás      1LUX 

Akkumulátor kapacitás      2,400 MA 

Folytonos felvételi idő      24 óra felett 

Távirányítás max. távolság     18 méter 

Hangfelvevés max. sávja     40 m2 

Energiafogyasztás      150 MA/3.7 V 

Tárolási hőfok       -20-80 Co 

Működtetési hőfok      -10-60 Co 

Működtetési páratartalom     15-85% RH 

Memóriakártya       TF kártya 

Memóriakártya max. kapacitás     32 GB 

Média szoftver       Media Player/KM Player 

USB interfész       USB 1.1/2.0 

Operációs rendszer      2000/XP/Visat 32 

Felvételi idő       1GB/40 perc 

Töltési idő       kb. 4 óra 

 

IV. Figyelmeztetések 

Használat: Kérjük, szigorúan vegye figyelembe a releváns szabályokat és törvényeket, és ne 

használja ezt a terméket illegális célokra vagy veszélyeztetésre. Szoftver frissítés: a jobb teljesítmény 

elérése érdekében a gyártó folyamatosan frissíti a szoftvert. Az eszköz felhasználóbarát egyszerű 

frissítési működtetéssel. Kérjük. Hogy keresse a helyi nagykereskedést a legfrissebb szoftver verzióért 

és frissítési módszerekért. 

Működtetési hőfok: Kérjük, hogy normális hőfokon használja az eszközt. Ne használja olyan 

hőfokon, ami az ember számára is kellemetlen. 

Működtetési páratartalom: Kérjük, hogy olyan környezeti páratartalmon használja az eszközt, 

amely az emberi életfeltételek számára is megfelelő. Soha ne alkalmazza párás környezetben. Ez a 

termék nem vízálló. 



Fényképkészítő megvilágítás: Kérjük, hogy elegendő fénytartalmú környezetben használja a 

terméket. Soha ne hagyja a kamerát erős fényű területen, mint pl. napfényben, hogy elkerülje az 

optikai alkatrészek sérülését. 

Tisztítás: Ne használja a terméket poros környezetben, hogy elkerülje a kellemetlen 

fényképezési effektetek, amit a lencsék és egyéb alkatrészek porszennyeződése okoz. Használjon 

lencsetörlő kendőt vagy ruhadarabot a lencsék tisztításához. Egyebek: ez a termék egy kifinomult 

elektronikus készülék. Óvja meg a vibrációtól vagy erős külső benyomástól. Ne használja erős 

mágneses vagy elektromos mezőn.  

 

 

 

 

 

 


