
Digitális karóra rögzítő

Felhasználói kézikönyv

(felvevő, kamera, mobil érzékelés, infravörös éjszakai karóra)

Profil:

- Mikrofon

- Infravörös éjszakai lámpa

- USB interfész

- HD kamera

- Bekapcsolás/Kikapcsolás, kamera, videó, hang váltás

- Idő beállítása



- Jelző fény

- Módok kiválasztása – Mobil észlelés/formátum

- Infravörös éjjeli lámpa

Jelző lámpa státuszok:

- Piros fény / Zöld fény

- Kék fény

1. A piros és zöld fények jelzik a karóra órájának 2 pontját

2. A kék fény jelzi a karóra órájának 4 pontját

3. A hosszú kék fény jelzi a videó készenléti állapotot

4. A hosszú zöld fény jelzi a felvétel készenléti állapotot

5. A zöld és kék fény egyszerre villog: mutatja a kamera készenléti állapotot

6. Amikor piros fény hosszan világít, az a töltést jelzi: üres vagy tele.

7. Ha a tárhely nem elég (nincs memória kártya), akkor a kék fény 5 másodpercig villog 
lezárás után.

8. Áramhiány: A zöld fény lassan villog 30 másodpercig lezárás után.

Az első működési folyamat leírása:

1. Telepítse a memóriakártyát a karórára (ha beépített memóriakártya van az eszközben, akkor
ez a lépés kihagyható). Óramutató járásával ellentétesen fordítsuk el, hogy az óraborító alját 
fel tudjuk nyitni. Távolítsa el megfelelően az akkumulátort, majd nyissa ki a memóriakártya 
réstó fedelét. Helyezze be a TF kártyát a résbe, majd távolítsa el az akkumulátort, és helyezze 
vissza óramutató járásával megegyezően szorosan az óra alján a fedelét. A memóriakártyának 
2 formátuma van (első alkalommal használhatjuk vagy törölhetjük is a fájlokat a kártyáról).

Először nyomja meg és tartsa az ujját a Format gombon, hogy csatlakoztassa az adatkábelt a 
töltőhöz, vagy a számítógép USB interfészéhez- ilyenkor a kék fény villogni fog. Ha a kék 
fény fényes, akkor a formátum teljesítve van. Ha a memóriakártya formátuma nem megfelelő 
vagy a fájl sérült, akkor az eszköz nem működik megfelelően. Kérem, formálja át  az eszközre
mielőtt normálisan használni lehet.

Funkcionális működési instrukciók:



- Be/Ki/ Videó/Hang/Kamera gomb

- Funkció kapcsoló, Mozgásérzékelő gomb

- USB interfész

- Formátum gomb

Kép rögzítés hosszan nyomja meg a „switch machine” kulcsot 2 másodpercig  hosszú fény, üssük
be a kék fény készenléti módot  kattintsunk a Start gombra a videó elkezdéséhez ilyenkor a kék 
fény háromszor villogni fog jelezve a videó kezdetét kattintsunk újra a Start gombra, hogy 
elmentsük a rövid videó fájlokat, a kék fény újra megjelenik 5 percen belül 

Felvett hang  röviden nyomjuk meg a kapcsolót a videó készenléti módhoz  a zöld fény hosszan 
villogni fog jelezve a készenléti módot  röviden nyomjuk meg a Start gombot a felvétel 
elkezdéséhez  a zöld fény háromszor villog, jelezve a felvétel kezdetét  folyamatosan nyomjuk 
meg a Power gombot, hogy tudjunk képeket csinálni a hosszú kék és zöld fények után

Fotókészítés  röviden nyomjuk meg a kapcsolót a rögzítés készenléti módhoz a zöld és kék fény 
villogni fog hosszan  röviden nyomjuk meg a gombot a képek készítéséhez  a zöld és kék fény 
villanni fog jelezve, hogy készíthetjük a képet  folyamatosan nyomjuk meg a Power gombot, hogy 
tudjunk képeket csinálni a hosszú kék és zöld fények után

Mozgásérzékelés -> minden funkcionális készenléti módban a kapcsolót 2 másodpercnél hosszabban 
nyomjuk  a zöld és kék fények háromszor villogni fognak, és ezután kerül az eszköz mozgásérzékelő
készenléti módba  videó mozgásérzékelő, a fájlok elmentéséhez 60 másodperc szükséges 
röviden nyomjuk meg a Power gombot, hogy elmentsük és kilépjünk a mozgásérzékelő módból a 
videó készenléti módba

Módosított idő / Időjelzés / Videó felbontási instrukciók

Módosítsa a Time.txt elektronikus dokumentumot a számítógép U lemezén, amelyiken a működési 
idő módosítva lett és el lett mentve. Indítsa újra egyszer, és azután tudja módosítani a beállított időt. 
Beállítás leírása: 2016.01.01. 01:01:01 Y 1. 



2016.01.01. 01:01:01  a jelenlegi időre módosított

Y – fájl idejének jelzése

N – nincs időjelzés 

1--- 1080P felbontás: 1920*1082

2—720P felbontás: 1280*720

3---VGA felbontás: 640*480

Újraindítási funkció instrukciói

Ennek az eszköznek az újraindításához először meg kell nyomi a switch és boot gombokat akkor, 
amikor az eszköz összeomlik vagy hibásan működik. A két gombot megnyomva újraindíthatjuk az 
eszközt.

Töltés / Videó kapcsolása a számítógéphez / PC kamera működési instrukciók



1. Nyissa ki az USB vízálló fedelet a karórán, az adatsort és a hálózati adapter, vagy a mobil 
tápcsatlakozót, amit töltés közben is használhatunk. Töltéskor az eszköz pirosan világít.

2. Biztosítsuk, hogy az eszköz kikapcsolt állapotban van. Amíg az U lemezen dolgozunk, addig az 
akkumulátor tölthető.

3. Ha az eszköz készenléti állapotban van, és az adatsor csatlakoztatva van a számítógéppel, 
akkor az eszköz automatikusan telepíti a meghajtót. Miután a számítógép feltelepítette a 
meghajtót a videó eszköz újra használható kameraként.

Problémamegoldás

Cikk Paraméterek

Memória TF (1GB-64GB) FAT 32

Videó formátum AVI (időt beállíthatjuk, hogy a kijelzőn

mutassa /ne mutassa)

Kép formátum JPG

Hang formátum WAV

Videó felbontása 1920*1080/1280*720/640*480

Állítsa be sajátját (1/2/3)

Kép felbontása 4032*2912

Képfrissítés kb. 30 képkocka másodpercenként

Mini világítás 10 Lux (infravörös fény éjszakai módban)

IR kapcsoló Automatikus



USB típusa Mini 8Pin/USB 2.0

Támogatott rendszerek Windows me/2000/xp/Win7/2003/vista/

Mac os 10.4, Linux 

Fenntartás

Akkumulátor: Ha sokáig nem használjuk a karórát, kérem, hogy töltse fel teljesen, mielőtt használja. 
Biztonsági okokból ne tegye az eszközt túl közel tűzhely vagy túl meleg hely közelébe.

Működtetési hőfok: 0-40 Co. Az akkumulátor működésének meghosszabbítása érdekében ajánlott 
szobahőmérsékleten használni az eszközt.

Működési páratartalom: 20-80%. Ennek a terméknek nincs vízellenálló funkciója. (csak akkor vízálló, 
ha MIC2-vel használjuk). Nem működik nagyon nedves környezetben vagy víz alatt.

Lencsék: Ne tegye ki a kamera lencséit közvetlen erős fénynek, mint például napsugárnak, azért, 
hogy elkerülje az optikai eszköz sérülését.

Tisztítás: Mindig száraz rongyot használjon az üveg tisztítására felvétel előtt. A karóra üvegén átlátszó
fedél van védelmi okokból. Kérem, távolítsa ezt el a kamera használata előtt. 

 


