
Full HD Hobby Napszemüveg Kamera 

Felhasználói kézikönyv 

 

                     

 

                  Modell:      Sárga-Fekete          Fekete 

 

 

 Termék Szerkezete 

 

 

 

 

 



 Termék Jellemzői 
1. Nagy felbontású 720P/1080P 

Felbontás: 1280*720P/1920*1080P, 8 Mega Pixel 

2. Videó rögzítés hanggal 

Felvétel gyorsasága: 30 fps 

3. Fénykép készítése & Webkameraként is használható 

4. Fényképezési szög: 120 fok 

5. Energia tartalom: 2 óra 

6. Energiaellátás: beépített 500mAh lítium-polimer akkumulátor 

7. Memória: maximum 32 GB-os TF kártyát támogat 

 

 Termék bemutatása 

Köszönjük, hogy termékünket választotta.  Termékünk egy magas felbontású 

napszemüveg, mely modern sportos tervezésű. Használata egyszerű, csak meg kell 

nyomni a gombot a fényképek készítéséhez, felvétel elindításához és leállításához. Az 

evikoo HD napszemüveggel nagyszerű minőségű videókat vehetünk fel könnyen. Viselje a 

fején, nyomja meg a gombot, és vegyen fel minden emlékezetes pillanatot. 

Készüljön! 

 

Mielőtt használná az eszközt, kérjük győződjön meg róla, hogy a TF kártya be van téve. 

 

 Bekapcsolás 
Tartsa nyomva a gombot 2-3 másodpercig az eszköz elindításához. Ekkor a kék 

fény világítani fog, az eszköz elkezd elindulni és készenléti állapotba kerül. 

 

 Fénykép készítése 
Készenléti állapotban nyomja meg a gombot egyszer. Ilyenkor a kék fény egyet 

villan, és elkészül a kép. Egy nyomás egy kép és egy villanással jár. 

 

 Videó rögzítése 
Készenléti állapotban nyomja meg a gombot 2-3 másodpercig, és kezdje el a 

felvételt. A kék fény villan folyamatosan. Nyomja meg a gombot újra, a felvétel 

leáll, elmenti az eszköz, majd visszatér készenléti állapotba. 

 

 Leállítás 
Készenléti állapotban nyomja meg a gombot több, mint 4 másodpercig, az eszköz 

automatikusan elmenti a fájlt majd kikapcsol. A kék fény hármat villan, majd a 

piros fény is vele együtt, majd kialszanak és leáll az eszköz. 



 Diagram forma 

 

 

 Újraindítás 

Ha az eszköz nem működik normálisan, ha nem tud képet vagy videót készíteni, akkor 

kérjük nyomja meg az újraindítás gombot. 

 

 Idő beállítása 

Ha a TF kártya be van helyezve, akkor az automatikusan generál egy time.txt fájlt, ami az 

időbeállításhoz szükséges. Ezzel szerkeszthetjük az időt. 

1. Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez, majd egy törölhető lemezen megjelenik a 

fájl (ne nyomja meg a gombot, különben webkameraként fog üzemelni) 

2. Ezen a lemezen találhatja a time.txt fájlt, nyissa meg és szerkessze a megfelelő időt. 

Az idő formátum: 2013-11-30 23:59:59 

3. Ha befejezte a szerkesztést, akkor mentse el. Húzza ki a számítógépből, majd 

csináljon egy próba fényképet vagy videót, amin már a megfelelő időnek kell 

szerepelnie.  

Ha USB kábellel csatlakoztatjuk a számítógéphez és megnyomjuk a gombot, akkor 

webkameraként fog működni az eszköz (ha nem nyomjuk meg, akkor törölhető 

lemezként). Használhatja webkameraként ha online video chatelni szeretne a barátaival. 

 

 Fényképek és videók megtekintése 

Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez, a törölhető lemez megjelenik, amin 

megnézheti a képeket a KÉPEK mappában, és a videókat a VIDEÓ mappában. (Ne nyomja 

meg a gombot, különben webkameraként fog üzemelni). 

 

 

 



 Töltés 

Használja az USB kábelt töltéshez, amit a számítógéphez, USD töltőhöz vagy mobil 

töltőhöz is csatlakoztathat. Töltés közben a piros fény lassan villog. Ha teljesen feltöltött 

az eszköz, akkor a zöld LED bekapcsol. Figyelem: Ha az eszköz nem indul el vagy a kék 

fény gyorsan vibrál, akkor az az alacsony töltöttséget jelzi. Kérjük, hogy ne töltse 5 óránál 

tovább. 

 

 Paraméterek 

Tétel Releváns Paraméter 

Videó formátum AVI 

Videó kód M-JPEG 

Videó felbontás 1280*720P/1920*1080P 

Képfrissítés 30FPS 

Lejátszó szoftver Az operációs rendszer vagy videólejátszó 
rendszer 

Kép formátuma JPG 

Pixel 8MP 

Kép szélessége 4:3 

Támogatott 
rendszerek 

Win7/WinMe/WinXP/Win2000/Vista/Mac 
OS 10.5 

Töltési feszültség DC-5V 

Interfész típusa Mini 5 Pin USB 

Támogatott 
memóriakártya 

MicroSD (TF) 32GB-ig 

Akkumulátor típusa 500mAh polimer lítium akkumulátor 

Termék mérete 145x70x47 mm 

Termék súlya 55g 

Töltési idő 2-3 óra 

Fényképezési szög 120 fok 

 

Tünet Lehetséges ok Megoldás 

Nem indul újra Alacsony töltöttség Töltse fel az akkumulátort 

Rendszerleállás Indítsa újra 

Automatikus leállás Alacsony töltöttség Töltse fel az akkumulátort 

Zöld LED világít USB kábel hiba Cserélje át egy új kábelre 

A számítógép nem ismeri 
fel az eszközt 

PC Bios meghibásodott Állítsa be az USB-t 

Nem támogatja az USB 
portot 

Frissítse a meghajtót 

Megtelt a memória Törölje a videó fájlokat 

Az adatokat nem lehet 
elmenteni 

Alacsony töltöttség Töltse fel az akkumulátort 

Bekapcsolás után rögtön Megtelt a memória Törölje a videó fájlokat 



kikapcsol az eszköz 

 

Figyelmeztetés 

 Ne használja erős fényben: ne tegye ki a kamerát erős fénynek, mint pl. napfény. 

hogy az optikai alkatrészek károsodását megelőzze. 

 Tartsa tisztán: Ne használja poros környezetben, hogy elkerülje a lencsék vagy egyéb 

alkatrészek szennyeződését. 

 Akkumulátor: Kérjük használat előtt töltse fel teljesen. 

 Működési hőmérséklet: -5- + 40 oC  

 

 Csomagolás 
Napszemüveg videó felvevő   x1 

USB kábel         x1 

Szemüveg tok  x1 

Szemüvegtörlő x1 

Felhasználói kézikönyv x1 

Memóriakártya [Micro SD (TF) Kártya] 

 

   Nincs       8 GB           16 GB        32 GB        


