
Használati utasítás 

 

Termék tulajdonságai: 

1. Elegáns kialakítás, kényelmes viselet, mini medálként is hordható. DV-vel felszerelt (digitális videó). 

2. A mozgásérzékelős videófelvétellel felszerelt. 

3. A beépített 230 mAh-es lítium akkumulátorral 60 percig képes működni, és 2 órán belül teljesen 

feltölthető. 

4. Max. 32 GB-os Micro SD kártyát támogat. 

 

Töltés 

A terméket beépített lítium akkumulátorral van felszerelve, és az első használat előtt a következő 

módokon töltse fel (2 órán át): 

1. Csatlakoztatás a számítógéphez USB adatkábel segítségével. 

2. Csatlakoztatás külső USB 5V töltőhöz vagy külső akkumulátorhoz. 

 

Megjegyzés: 

1. Ez a termék nem támogatja a videó rögzítését töltés közben. 

2. Az akkumulátor töltöttségi szintjének észlelésekor a készülék automatikusan elmenti a rögzített 

videófelvételt, majd kikapcsol, miután a kék jelzőfény tízszer felvillant. 

3. Töltés közben a piros és a kék jelzőfények világítanak, a töltés után a piros kialszik. 

 

A termék csúcsminőségű intelligens videofeldolgozó chipet tartalmaz, egygombos irányítással és teljes 

nagy felbontású videófelvétellel.  

A felbontás 1920 * 1080 AVI formátumú. 

 

Automatikusan érzékeli a behelyezett memóriakártyát, és hogy használható e vagy sem. 

 

A töltés után a készülék 60 másodpercen belül automatikusan kikapcsol, miután a kék jelzőfény tízszer 

villogott, amikor nem észlel memóriakártyát vagy nem működik. 

 

Megjegyzés: Alapértelmezetten ha kamerába helyezett memóriakártya kapacitása kevesebb, mint 400 

MB, a rendszer automatikusan felülírja az előző videót (a fájlt nem lehet helyreállítani, miután felülírtuk, 

kérjük, használja ezt a funkciót óvatosan). 

 

Használat és üzemeltetés 

 

1080p videófelvétel készítése: 

-A termék indításához tartsa nyomva az ON / OFF gombot 3 másodpercig, a kék jelzőfény folyamatosan 

villágít és a rendszer készenléti állapotba kerül. 

-Kattintson egyszer az ON / OFF gombra, a kék jelzőfény háromszor felvillan, majd elalszik, ekkor az 

eszköz elindítja a videó felvételt (egy videó 5 perc) 

-Ha ismét megnyomja az ON / OFF gombot a felvétel leáll és a automatikusan videó mentésére kerül és 

a készülék visszatér a készenléti állapotba, amit a kék jelzőfény folyamatos világítása jelez. 

 

 

 



Mozgásérzékelős videófelvétel készítése: 

-Ha a kék jelzőfény folyamatosan világít (a rendszer készenléti állapotban van), nyomja meg háromszor 

az ON / OFF gombot (kék jelzőfény ötször felvillan, majd kikapcsol), ekkor a rendszer engedélyezi a 

mozgásérzékelési módot, amikor mozgó tárgyat érzékel. 

 

 

-Ha a kék jelzőfény háromszor gyorsan felvillan, majd kikapcsol, a rendszer videófelvételt készít a 

mozgó dolgokról (egy videó 5 percre), a felvétel után automatikusan menti a videót, majd visszatér a 

mozgásérzékelő készenléti üzemmódba. Ha nincs mozgó tárgy, a rendszer készenléti állapotban marad, 

amíg az akkumulátor lemerül. 

 

 Az infravörös funkció engedélyezése 

-Bármelyik állapotban nyomja meg kétszer az ON / OFF gombot, a kék jelzőfény egyszer felvillan és az 

infravörös jelzőfény bekapcsol.  

-A funkció kikapcsolásához ugyan ezt a műveletet kell végrehajtani. 

 

Megjegyzés: Lehetőség van kameránk a rezetelésére (persze csak kikapcsolása után), amit úgy érhetünk 

el, ha  egy tű vagy egyéb hasonló eszköz segítségével megnyomjuk a Reset gombot, majd indítsa újra az 

eszközt. 

 

Rendszeridő módósítása 

-Készítsen egy „userconfig” nevű szöveges dokumentumot (.txt) a Micro SD kártya 

gyökérkönyvtárában, és írja bele szükséges időt a megfelelő formátumban. 

-Formátum: év-hónap-dátum-óra: perc: másodperc 

-Például: 2017-08-04-10: 03: 00 

Helyezze be az SD-kártyát a készülékbe, indítsa el az eszközt, akkor a rendszer automatikusan frissíti az 

időt (a kék jelzőfény folyamatosan villog), majd automatikusan kikapcsol (frissítés után a szöveges 

dokumentum automatikusan eltűnik)  

 

Megjegyzés: 

-Ha az akkumulátor lemerült, akkor a rendszeridőt újra konfigurálni kell. 

-1. Vegye ki a memóriakártyát, és a kártya olvasó segítségével csatlakoztassa a számítógéphez majd 

töltse fel a fent leírtaknak megfelelően a userconfig fájlt. 

-2. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az adatkábel segítségével, úgy hogy a memóriakártya 

benne legyen a és utána töltse fel a fent leírtaknak megfelelően a userconfig fájlt. 

BE / KI állapotban az adatok beolvashatók, miután az eszközt összekapcsolták a számítógéppel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technikai adatok 

 

 

-Mérete: 2.5 cm 

-Funkciója: videók és fényképek készítése 

-Akkumulátor kapacitása: 200 mAh 

-Akkumulátor típusa: polimer 

-Töltési feszültség: DC-5V 

-Mozgásérzékelés támogatással rendelkezik. 

-Night Vision Mód 

-Felbontás: 1080p 

-Látószöge: 120 fok 

-Képformátum: JPG 

-Videoformátum: AVI 

-Videokódolás: M-JPEG 

-Fotó felbontás: 12M (4032x3024) 

-Videofelbontás: 1920 x 1080P 

-Átviteli sebesség: nagy sebességű USB 2.0 

-Tárolási támogatás: Akár 32G TF kártya támogatás 

-Csatlakozó típusa: Mini 8pin USB 

-Használati idő (videó készítésére): kb. 1 óra 

 

A csomag tartalmaz: 

1 x kamera 

1 x Töltőkábel 

1 x használati utasítások 


