
Használati utasítás 

 

Töltés 

Figyelem! Mielőtt először használja, töltse fel teljesen a mini kamera akkumulátort! 

Ez a mini videokamera beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezik.  

A feltöltési módok: 

1. Csatlakoztassa a mini videokamerát a számítógép USB portjához, miután leállította a felvételt. 

2. Csatlakoztassa a mini kamerát egy 220 V-os hálózati töltőhöz vagy egy hordozható 5 V-os töltőhöz. 

Ebben az esetben folytathatja a mini-kamera használatát, melyen a töltés során a kék és a piros LED 

folyamatosan világít. 

Miután a mini fényképezőgép akkumulátora teljesen feltöltődött, a kék LED folyamatosan világít, a 

piros LED pedig kialszik. 

 

-Ha az akkumulátor lemerült, vagy nincs elegendő hely a memóriakártyán a folytatáshoz, akkor a mini 

videokamera kék és piros LED-je egyszerre 5 másodpercig villogni kezd, ezután a mini videokamera 

automatikusan elmenti a rögzített videót és kikapcsol. 

-Ha a memóriakártyát nincs a kamerában, a Mini-felvevő kék és piros LED-je egyszerre villog 5 

másodpercig, ezután kikapcsol. 

-Ha a kamera készenléti állapotban van, és nem végez semmilyen műveletet, akkor a kamera 

automatikusan kikapcsol 1 perc elteltével, energiát takarítson meg. 
 

Használat és üzemeltetés 

 

Videófelvétel készítése 1280X720P felbontással: 

-A mini kamera bekapcsolásához nyomja meg a «On / Off» gombot. 

-Ezután kék LED kigyullad és az eszköz készenléti állapotba kerül.  

A videófelvétel elindításához nyomja meg egyszer a «On / Off» gombot. 

-A kék LED háromszor villog és kialszik és a felvétel elindul.  

-A videót az eszköz automatikusan menti 5 percenként.  

-A felvétel leállításához nyomja meg a «On / Off» gombot. 

 

Videofelvétel készítése 1920X1080P felbontással: 

-A mini kamera bekapcsolásához nyomja meg a «On / Off» gombot, ekkor a kék LED folyamatosan 

világít.  

-Majd nyomja meg egyszer a «Mode» gombot, hogy belépjen a 1080p felbontású videófelvétel módba,  

piros és a kék LED egyszerre világít.  

-A felvétel elindításához nyomja meg egyszer a «On / Off» gombot - a kék LED kialszik, a piros LED 

háromszor villog és kialszik 

-A videót automatikusan menti 5 percenként. 

-A felvétel leállításához nyomja meg a «On / Off» gombot. 

 

 

 



Mozgásérzékelő videó felvétele készítése: 

-Ehhez a 720p vagy az 1080p videófelvétel készenléti módjában tartsa lenyomva 3 másodpercig a mini 

videókamera «Mode» 

-Ha mozgást észlel, a videófelvétel automatikusan elindul, és a piros és a kék LED egyszerre villog. 

-A felvételt az eszköz automatikusan 5 percenként menti. 

 

Fotó készítése: 

-A kamera bekapcsolásához nyomja meg a «On / Off» gombot - a kék LED kigyullad.  

-Nyomja meg kétszer a «Mode» gombot a fényképezési módba lépéshez - a piros LED világít.  

-Kép készítéséhez nyomja meg egyszer a «On / Off» gombot - a piros LED egyszer villog, a fénykép 

elmentésre kerül. A kapott képek felbontása 4032x3024. 

 

Éjjeli lámpa 

-A készülék bekapcsolásához nyomja meg a «On / Off» gombot. 

-Tartsa nyomva a «On / Off» gombot 2 másodpercig - a piros LED kétszer villog - az éjszakai világítás 

világít bekapcsol.  

-A világítás kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a «On / Off» gombot 2 másodpercig, a 

piros LED háromszor villog. 

 

Kikapcsolás 

-A kamkorder kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a «On / Off» gombot 6 másodpercig.  

-Ha a Mini videokamera készenléti állapotban van és nincs használatban, akkor 1 perc után 

automatikusan kikapcsol. 

 

Fájlok megtekintése 

Csatlakoztassa a kamerát kikapcsolt állapotban a számítógéphez, amely néhány másodperc múlva 

automatikusan felismeri cserélhető lemezként. A kék jelzőfény az információ átadását, a piros jelzőfény 

a beépített akkumulátor töltését jelzi. 

 

A dátum és az idő beállítása 

-Csatlakoztassa a mini videokamerát a számítógéphez.  

-Az idő beállításához úgy kell létrehozni egy «TIMERSET.txt» nevű szöveges fájlt az eszköz 

memóriakártya gyökérkönyvtárában.  

-A benne lévő formátum: «ÉÉÉÉHHNNHNNH» «Y» (vagy «N», ha nem akarja, hogy a videofájlokban 

megjelenjen a dátum és az időbélyegző) 

Például: «20170625140003 Y» 

-A fájl mentése után húzza ki a videokamerát a számítógépről és kapcsolja be. 

 

 



Technikai adatok 

 

A Kamera jellemzői: 

-videók és fényképek készítése 

-állítható felbontás: 720p és 1080p 

-nagy kapacitású akkumulátor 

-mentés TF memóriakártyára max. 32 GB (kisebb mint az SD kártya)(nem tartozék) 

-csipesz és rögzíthető tartó 

-infravörös lámpa 

-USB csatlakozó 

 

A mozgatható kamera specifikációja: 

-kiváló minőségű és nagy felbontású kép, FULL HD 1080P DV DC 

-import OV9712 és HD kamera 

-kompakt kivitel, hordozható, kézi DV DC 

-alacsony megvilágítás mellett is HD videórögzítés 

-videó felbontás: 1280 X 720 P; 1920 X 1080 P 

-fényképezési mód: 12M (4032 X 3024) 

-mozgásérzékelő videó mód: 720P és 1080P 

-USB 2.0 interfész, nagy sebességű átvitel 

-a támogatott kártya maximális mérete: 32 GB-os T-flash KÁRTYA 

-támogatott csatlakozások: TV-Out, TV- monitor, videó 

-beépített lítium akkumulátor; akkumulátoros működési idő: 100 perc 

További paraméterek: 

-videó formátum: AVI 

-videó kódolása: M-JPEG 

-videó felvétel sebessége: 30 fps 

-lejátszó szoftver: operációs rendszer, videólejátszó szoftver 

-képformátum: JPG 

-képarány: 4:3 

-kompatibilis rendszerek: Windows me/2000/XP/2003/Vista; Mac os; Linux 

-akkumulátor kapacitása: 200 mAH 

-működési idő: Kb. 100 perc 

-töltőfeszültség: DC-5V 

-interfész típusa: Mini 8 Pin USB 

-akkumulátor típusa: nagy kapacitású, lítium – polimer 

A csomag tartalma: 

-1db mini HD kamera 

-1db csipesz 

-1db rögzíthető tartó 

-1db töltő és átjátszó kábel 

-használati útmutató 

 

Termék mérete:2.9 x 2.9 x 2.9cm 

Csomag mérete: 9.5 x 9.5 x 3.5cm 

Csomag súlya: 0,5 kg  


