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Gomb funkció leírás: 

1. Bekapcsoló gomb 

2. Menü gomb 

3. Le gomb 

4. Ok gomb 

5. Mód gomb 

6. Lezáró gomb 

7. Újraindító gomb/mikrofon 

8. Áramellátás gomb 

9. Memória kártya 

10. Hangszóró 

11. Kijelző 

12. Felvétel 

13. Konzol 

14. USB csatlakozó 

15. IR LED 

Áramellátás 

1. Beépített akkumulátor 

2. USB töltő  
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Jellemzők: 
Mielőtt használná a készülékét, minden fájlt mentsen le a memória kártyáról. 

1. Be-/Kikapcsolás funkció 

Bekapcsolás: Röviden nyomja meg a bekapcsolás gombot. 

Kikapcsolás: 3 másodpercig nyomja meg a bekapcsolás gombot a kikapcsoláshoz 

Egyéb: Ha bedugja a töltőt a töltés automatikusan elindul. 

2. Video felvétel funkció 

Video: Felvétel készenléti mód, röviden nyomja meg az OK gombot a felvételhez, az OK gomb 

ismételt megnyomásával megállítja és elmenti a felvételt. 

3. Fényképző mód 

Fénykép: Fénykép készenléti mód, röviden nyomja meg OK gombot a fénykép készítéséhez. 

4. Visszajátszás funkció 

Visszajátszás: Visszajátszás mód, nyomja meg az ON vagy az alatta lévő gombot a fájl kiválasztáshoz, 

majd nyomja meg OK gombot a fájl lejátszásához. 

5. Plusz/ feloldás funkció 

Lezárás: Video, nyomja meg a lezárás gombot, a jelenleg felvett videó zárolt lesz. 

Feloldás: Visszajátszás módban feloldás a menu opciókban. 

6. Fókuszáló funkció 

Fókuszálás: Video és fényképező készenléti módban nyomja meg a gombot és a le gombot fókuszban, 
legnagyobb nagyítás 4-szeres. 

7. Töltési mód: 

Amikor a töltés befejeződött 3 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsolás gombot a video módhoz. 
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Videó menü: 

Videó módban nyomja meg a menü gombot, hogy beléphessen a felvétel menübe. 

Videó felbontás: HD/D1/VGA 

1080p 

720p  

VGA 

Felvételi idő beállítása: 2perc/ 5perc/15perc 

Bezárás: Bezárja az időzített felvételt, amikor a kártya a megtelt a felvétel leállításakor. 

2 perc: Minden egyes videó leghosszabb felvételi ideje 2 perc. 

5 perc: Minden egyes videó leghosszabb felvételi ideje 5 perc. 

10 perc: Minden egyes videó leghosszabb felvételi ideje 10 perc. 

Mozgásérzékelés: Be/Kikapcsolás 

Bekapcsolás: Felvételi készenlét, DVR nem igényel semmi beavatkozást. 

Kikapcsolás: Felvételi készenlét, amikor egy tárgy mozog, a kamera előtt automatikusan elindul a 
felvétel. 

Videó hang: Be/Kikapcsolás 

Bekapcsolás: Videófelvétele hanggal 

Kikapcsolás: Videó felvétele néma módban 

Videó idő kijelzés: Be/Kikapcsolás 

Bekapcsolás: A videó jobb alsó sarkában megjelenik a jelenlegi idő. 
Kikapcsolás: A videón nem jelenik meg a jelenlegi idő. 

Időzített kikapcsolás: Azonnali/10S/30S 

Azonnali kikapcsolás: Felvételi készenlétben vagy az USB csatlakozó kihúzásakor azonnal kikapcsol. 

10S: Felvételi készenlétben vagy az USB csatlakozó kihúzásakor 10 másodperc múlva kikapcsol. 

30S: Felvételi készenlétben vagy az USB csatlakozó kihúzásakor 30 másodperc múlva kikapcsol. 

Fénykép menü: 

Fényképező módban nyomja meg a menü gombot a kamera menü megnyitásához. 

1. Fényképező mód: Azonnali/késleltetett 2S/késleltetett 10S/sorozat 

Azonnali: Nyomja meg az OK gombot, a fénykép rögtön elkészül 

Késleltetett 2S: Nyomja meg az OK gombot, a fénykép 2 másodperc múlva elkészül 

Késleltetett 10S: Nyomja meg az OK gombot, a fénykép 10 másodperc múlva elkészül 

Sorozat: Az OK gomb lenyomva tartásával 3 fényképet készít 

3. Fénykép minőség:Szuper jó/jó/normál 

4. Expozíció: -2-től +2-ig 

Negatív:A kép sötétebb 

Pozitív: A kép világosabb 

5. CDS: Be/Kikapcsolás 

Rendszer menü 
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Először nyomja meg a menü gombot majd a mód gombot,hogy belépjen a rendszer menübe. 

1. Dátum és idő: Beállíthatja a jelenlegi időt és az időkijelzés formátumát. 

2. Automata kikapcsolás: 1perc/3perc/5perc/kikapcsolva 

1perc: készenléti módban 1 perc után automatikus kikapcsol. 

3perc: készenléti módban 3 perc után automatikus kikapcsol. 

5perc: készenléti módban 5 perc után automatikus kikapcsol. 

Kikapcsolva: A készülék nem kapcsol ki automatikus. 

3.Hangok: Objektív/Indítási hang/Gomb hangok/Hangerő 

Objektív: Nyitásnál hangot ad, bezárásnál nincs hang. 

Gomb hangok: Bekapcsolja a gomb hangokat vagy kikapcsolja a gomb hangokat. 

4. Nyelv: Választhat 13 nyelv közül 

5. TV: NTSC/PAL 

6. Feszültség frekvencia: 50Hz/60Hz 

7. Formázás: Letöröl minden fájlt a memória kártyáról. 

8. IR LED: Kikapcsolás/Bekapcsolás/Automata 

Kikapcsolás: Kikapcsolja az infralámpát. 

Bekapcsolás: Bekapcsolja az infralámpát. 

Automata: Alacsony fényviszonyoknál automatikusan  

Bekapcsol az infralámpa. 

9. Gyári beállítások visszaállítása: Visszaállítja agyári beállításokat.10. Verzió információ: 

Megtekintheti a jelenlegi rendszer verziót 

Fájl letöltése: 

1. Csatlakoztassa USB-vel a számítógéphez „HDD” módban. 

2. A sajátgépben cserélhető lemezként jelenik meg. 
3. A fájlokat a DCIM/100MEDIA mappában találja meg.  
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