SJCAM

SJ7 STAR

AKCIÓKAMERA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
WWW.

.HU

Ez a használati útmutató a készülék SJ7STAR V1.13 firmware-hez készült
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KÖSZÖNTÉS
Köszönjük, hogy SJCAM terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el
figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.
A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A
készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak! Amennyiben
eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!
Ez a készülék egy nagy felbontású videó-, és kép felvételrögzítő eszköz, melynek segítségével
megörökítheti élményeit sportolás, túrázás, kerékpározás, motorozás vagy egyéb aktív időtöltés
közben. A készülékhez mellékelt kiegészítőkkel számtalan módon rögzítheti a kamerát így
biztosítva a látványos vagy meghökkentő felvételeket.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz,
áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
 Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a
készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint
tűző napsugárzásnak.
 Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen
gyártók termékeinek támogatása nem garantált.
 Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését
okozhatja.
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik,
esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos
hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés,
ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB
kábelsérülést vagy áramütést okozhat).
 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett
használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek
elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
 Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal
felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adatvisszaállítást, adatmentést nem végez.
 Vízi használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a készülékhez mellékelt vízálló tok
megfelelően zár-e. Ne használja a tokot, ha az sérült, repedt vagy törött. A készülékre
vonatkozó jótállás nem vonatkozik a beázott, valamint a fizikai sérüléssel rendelkező (pl.
leejtéstől vagy ütődéstől megsérült) készülékekre.
 A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e.
A nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat!
FONTOS MEGJEGYZÉS:
A készülék töltés vagy huzamosabb használat után jelentősen felmelegedhet. Ez normális
jelenség a teljes fémszerkezet hővezetési képessége miatt.
Ahhoz, hogy az érintőképernyő a vízálló tokban is működjön, ki kell cserélnie a vízálló tok hátlapját
a dobozban található Touch Backdoor feliratú hátlapra.
A Touch Backdoor-ral szerelt vízálló tok csak 3 méterig vízálló! Az érintőképernyő nem működik
mélyvízben!
Extrém magassági és hőmérsékleti viszonyok között hagyja nyitva a vízálló tok hátlapját.
Extrém magassági, hőmérsékleti, páratartalmi körülmények között a vízálló tok bepárásodhat. Ez
normális jelenség és párátlanító párna behelyezésével orvosolható.
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KARBANTARTÁS
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert (nem tartozék).
 Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól!
 Védje az USB kábelt és az adaptert (nem tartozék). Vezesse úgy a kábelt, hogy ne
lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz!
 Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál!
 Húzza ki az esetlegesen használt adaptert (5V/1A, nem tartozék) a fali aljzatból, amikor
nem használja azt a készülék töltéséhez.
Kijelző tisztítása
 Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző borítása műanyagból készült és megkarcolódhat vagy
eltörhet.
 Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű
ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
 Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje
közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.
A készülék tisztítása
 A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.
TERMÉKJELLEMZŐK:
 30 méter mélységig vízálló kamera tok, amely lehetővé teszi a vízben, víz közelében zajló
sportok filmezését
 Beépített LCD kijelző a könnyű kezelhetőséghez és az elkészült anyagok visszajátszásához
 Cserélhető akkumulátor
 Felvételkészítés töltés közben is
 Nagy látószögű lencse
 HDMI kimenet, Webkamera funkció
 MicroSD memóriakártya támogatás akár 32Gb méretig
 Többféle választható videó felbontás: 4K, 2K, 1080p, 720p
 Felvételkészítés H.264 MP4 formátumban, többféle fotókészítési mód: egyszerű fénykép,
film klip
 Kisméretű, kompakt készülékház, a felszereléshez szükséges tartozékok az
alapcsomagban
MŰSZAKI JELLEMZŐK:
SoC:
Ambarella A12S75
Képszenzor:
1/2.” CMOS 12.40 MP (Sony IMX117) effektív kb. 12.76 MP (4168 x 3062)
Kimeneti pixelek: kb. 12.40 MP
Fókusztávolság:
Fix f= 3mm
Fényerő:
F= 2.5
Látószög:
166° (H=120° V=89°)
Kijelző:
2.0” színes TFT LCD 320x240, érintőképernyő
Expozíció:
Programozott AE
Kompenzáció:
±2EV (0.33 EV lépésekben)
ISO:
Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Fehéregyensúly: Automata / izzólámpa / vaku / fénycső / víz / kültér
Távirányítás:
WiFi okostelefonról az app segítségével vagy 2.4 GHz WiFi távirányító**
Fénykép felbontás: 16M* (4608×3456 4:3) *interpolált
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14M (4254×3264 4:3)
12M (4000×3000 4:3)
8.3M (3840×2160 16:9)
5M (2560×1920 4:3)
3M (2048×1536 4:3)
Videó felbontás:
4K: 3840×2160 16:9 30fps (natív / valós 4K)
4K: 3840×2160 16:9 25fps SuperView
2160P: 2880×2160 4:3 30fps
2.7K: 2704×2028 4:3 30fps
2.7K: 2704×1520 16:9 30fps SuperView
2.7K: 2704×1520 16:9 30fps
2.5K: 2560×1440 16:9 60/30 fps
1440P: 1920×1440 4:3 60/30 fps
1080P: 1920×1080 16:9 60/30 fps SuperView
1080P: 1920×1080 16:9 120/60/30 fps
960P: 1280×1080 4:3 120/60/30 fps
720P: 1280×720 16:9 120/30 fps SuperView
720P: 1280×720 16:9 200/120/60/30 fps
Képstabilizátor:
EIS elektronikus, csak 1801P 30/60 fps módban elérhető
Audio:
Beépített mikrofon és hangszóró
Külső mikrofon csatlakoztatási lehetőség***
Tárhely:
MicroSD – SDIO v3.0, SD, SDHC,SDXC ésHS-1 sebesség max. 64 GB
Fájl formátum:
Kép – JPEG
Hang – PCM 48KHZ 16bit
Videó – H. 264 BP/MP/HP Level 5.1 és MJPEG kodekek
Videó kimenet:
HDMI 1920x1080P 60fps kimenet (CEC)
Time Lapse:
Gyorsított felvétel készítése – Video: Ki / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 másodperc
Időzített fénykép: Késleltetett fotókészítés – Ki / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 másodperc
Sorozatfelvétel:
Ki / 3 / 5 / 10 kép/másodperc
Automata felvétel: Ki / 3 / 5 / 10 / 30 / 60 másodperc
Mozgásérzékelő: Ki / Alacsony / közepes / magas érzékenység
Kettős fájlok:
Ki / Be
Loop felvétel:
Szakaszos felvételkészítés – Ki / 2 / 3 / 5 perc
Élesség:
Erős / Normál / Puha
Téma módok:
Normál / Vaku / Éjszaka / Sport / Tájkép / Portré / Naplemente
Effektek:
Normál / Művészi / Szépia / Negatív / Fekete-fehér / Élénk / 70film
Nyelvek:
Angol | Francia | Német | Spanyol | Olasz | Portugál | Kínai | Japán | Orosz |
Koreai | Román | Lengyel | Cseh | Szlovák | Magyar | Dán
Csatlakozás:
USB 2.0 töltés / fájl átvitel
Tápellátás:
Cserélhető, 1.000 mAh Lithium-Ion akkumulátor
Méret:
60 x 41 x 24,7 mm
Tömeg:
58 g.
RendszerMin. Intel® Core2Duo™ (i7™ ajánlott), min. 4 GB RAM, min. OpenGL 1.2,
Követelmények:
Min. 5400 RPM HDD (7200 RPM vagy SSD ajánlott)
Windows 7 / 8 / 10 / OS X® 10.8 vagy újabb
Megjegyzés: A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak
folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.
**A WiFI távirányító külön megvásárolható.
***A mikrofon külön megvásárolható.
****A microSD memóriakártya külön megvásárolható.
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Megjegyzés: A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.
MELLÉKELT TARTOZÉKOK:
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KEZELŐSZERVEK:

1

2

7
6
5

3
4
1
2
3

Hangszóró
Mikrofon
Lencse

4
5
6
7

MENÜ gomb
LED visszajelző
Ki-, bekapcsolás, üzemmód kapcsoló
Exponáló gomb

8

9

13
12
11

10
8 Visszajelző LED
9 Töltés visszajelző
10 LCD kijelző

11 MiniUSB csatlakozó
12 MicroSD kártyahely
13 HDMI csatlakozó
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14

18

15
17

16

14 Tok zárszerkezet
15 Lencse

16
17
18

Görgetés gomb
Ki-, bekapcsolás, üzemmód kapcsoló
Exponáló gomb

A KAMERA KIVÉTELE A TOKBÓL
Fogja a kamerát úgy, hogy a lencséje Ön elé
nézzen.
1. Húzza el a reteszt balról jobbra.
2. Húzza fel a zár felső részét.
3. Hajtsa fel a fedelet.
4. Hajtsa le a hátlapot.
5. Húzza ki a kamerát a tokból.
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USB KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
1. Dugja be a mellékelt USB kábel miniUSB
végét az ábra szerint a kamera USB
aljzatába.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa a
számítógéphez.
3. A
töltéshez
USB
hálózati
töltő
használhat (nem tartozék), amelynek
5V/1A
kimeneti
értékkel
kell
rendelkeznie.
Megjegyzés: A készülék gépjárműben való
töltéséhez használjon megfelelő szivargyújtós
töltőt.
AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
1. A készülék alján húzza el az akkufedelet.

2. Hajtsa ki a fedelet.
3. A fülnél fogva húzza ki az akkumulátor.
Megjegyzés: Az akkumulátor behelyezésénél
nagyon figyeljen a helyes csatlakozásra,
polaritásra. Az akkutöltő bölcső külön kapható.
A KÉSZÜLÉK KI-, BEKAPCSOLÁSA
1. Tartsa nyomva a
gombot kb. 3-5
másodpercig
a
kamera
bekapcsolásához.
2. A dallam után felvillan a LED és a
kijelzőn megjelenik az SJCAM logó.
3. A kamera kikapcsolásához szintén tartsa
nyomva a
gombot

MEÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE
Megjegyzés: Kérjük, márkás memóriakártyát
válasszon és formázza meg azt számítógépe
segítségével, mielőtt a kamerával használná.
Javasolt: UHS-3 sebességű kártya
A memóriakártyát az ábrának megfelelően
csúsztassa a nyílásba, majd körömmel nyomja
be kattanásig. Az eltávolításhoz nyomja be
körömmel a kártyát, amíg kattan, majd húzza ki
a memóriakártyát az aljzatból.
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FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE / ALAPFUNKCIÓK
1. Videó rögzítés
 Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A készülék videó felvételi módban indul el. A bal
felső sarokban a
ikon látható.
 Nyomja meg a
gombot a felvétel elindításához.
 Nyomja meg a
gombot a felvétel leállításához.
2. Fényképkészítés
 Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A készülék videó felvételi módban indul el.
Nyomja meg ismét a
gombot a fénykép készítés üzemmód eléréséhez. A bal felső
sarokban a
ikon látható.
 Nyomja meg a
gombot a fotó elkészítéséhez.
3.




Felvételek visszajátszása
Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A készülék videó felvételi módban indul el.
A kereső képernyőn fentről lefelé söpréssel hozhatja elő a gyorsmenüt.
Koppintson az ikonra az eléréshez. Koppintson egy ikonra a visszanézéshez. Használja a
►◄ gombokat a képek / videók léptetéséhez.

4. Autós használat
 Menetrögzítő kameraként való használathoz lépjen a
Beállítások menüben kapcsolja be
a CAR DVR funkciót.
 Ezután a kamera automatikusan autós módban indul. Biztosítsa a töltés egy megfelelő
kapacitású töltővel és egy megfelelő hosszúságú miniUSB kábellel (nem tartozékok). Az
autó beindításakor a kamera automatikusan beindul.
5. Nyelv beállítása
 Kapcsolja be a készüléket a
gombbal. A készülék videó felvételi módban indul el.
Koppintson a keresőn és lépjen be az általános beállításokba a
gombra koppintva.
 Görgessen le a LANGUAGE menüpontig, koppintson rá a belépéshez.
 Görgesse ki a MAGYAR nyelvet, majd koppintással nyugtázza.
6. Firmware frissítése
 Az 1.13-as firmware még nem tartalmazza a magyar nyelvet. Amennyiben Ön 1.13-as vagy
régebbi firmware verzióval rendelkezik (a BEÁLLÍTÁSOK menü utolsó sorában
ellenőrizheti), frissítheti a készüléket.
 Formázzon meg egy memóriakártyát FAT32 formátumúra.
 Töltse le a legújabb firmwaret a gyártó oldaláról (www.sjcamHD.com / Support).
 Másolja az állományt a memóriakártyára.
 Helyezze be a kamerába a kártyát, majd csatlakoztassa tápforráshoz a mellékelt USB kábel
segítségével, ha nincs teljesen feltöltve (pl. USB hálózati töltő 5V/1A – nem tartozék).
 Kapcsolja be a kamerát, menjen a BEÁLLÍTÁSOK menübe és válassza ki a VERZIÓ
menüpontot. A kamera megkérdezi, valóban frissíteni szeretné-e?
 Fogadja el, majd várjon a frissítési folyamat befejezéséig.
 Távolítsa el vagy cserélje ki a memóriakártyát és kapcsolja be a készüléket.
7. FÁJLKEZELÉS
 A mellékelt USB kábellel a kamerát a számítógéphez csatlakoztathatja, és választhat a 3
opció közül: MASS STORAGE (külső lemez) / CHARGE (csak töltés) / EXTPOWER (külső
tápforrás). Ezután cserélhető lemezként jelenik meg, átmásolhatja az elkészült felvételeket.
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FŐ KÉPERNYŐ

19

18

20

21

27

22

26

23

25

24

18
19
20
21
22

Felbontás
Képarány és képváltás
Képminőség
Látószög beállítás
Akkumulátor töltöttség

23
24
25
26
27

Mikrofon aktív / kikapcsolt
Memóriakártya szabad tárterület
Dátum és idő
Státusz LED-ek
Aktuális üzemmód ikon

Üzemmódonként változik az
aktuális üzemmód ikon.
Akkumulátor töltöttség jelző
Alacsony töltöttségnél villog.
Jelzi, ha a mikrofon aktív és
vesz fel audio sávot.
Kijelzi, mennyi felvételnek van
még hely a memóriakártyán.
Szuperfinom képélesség
beállítva.

Giroszkópos képstabilizáló
bekapcsolva

Finom képélesség beállítva.

Mozgásérzékelés bekapcsolva.

Széles látószög beállítva.
Közepes látószög beállítva.
Szűk látószög beállítva.
Mikrofon kikapcsolva

Normál képélesség beállítva.
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ÉRINTŐKIJELZŐ
Fotó galéria visszajátszás
Koppintson az ikonra az eléréshez. Koppintson
egy képre a visszanézéshez. Használja a ►◄
gombokat a képek léptetéséhez.
Videó galéria visszajátszás
Koppintson az ikonra az eléréshez. Koppintson
egy videóra a visszanézéshez. Használja a ►◄
gombokat a videók léptetéséhez.
Távirányító be-, kikapcsolás
Engedélyezheti a távirányítót. Bekapcsolás után
ugyanitt megjelenik a távirányító párosítása
menüpont.
WiFi be-, kikapcsolás
A WiFi be-, vagy kikapcsolása koppintással.
Húzza fel a főképernyő eléréséhez

Fényképkészítés üzemmód.
Időzítő – előre beállított késleltetéssel
indított exponálás vagy videó felvétel.
Sorozatfelvétel - gyorsan egymás után
készíthető fényképek – állítsa be a kívánt
értéket (max. 10).
Videó felvételi üzemmód.
Time lapse videó felvétel készítése – a
kamerán videóvá áll össze.
Time lapse kép felvétel – minden fotó
külön fájlba mentődik.
Visszatérés a főképernyőre
SJCAM SJ7 Star manual HU - 11. oldal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A főképernyőn fentről lefelé húzva a gyors elérésű menühöz férhet hozzá.
A főképernyőn lentről felfelé húzva az üzemmód váltó menühöz férhet hozzá.
A főképernyőn jobbról balra húzva gyorsan válthat a videó-, és képfelvétel között.
A főképernyőre középen koppintva a BEÁLLÍTÁSOK menühöz férhet hozzá.
A készülék elején lévő
gomb megnyomásával szintén a BEÁLLÍTÁSOK menübe juthat.
A BEÁLLÍTÁSOK menüben a képernyőn koppintva és húzva navigálhat.

WiFi CSATLAKOZÁS
WiFi okostelefon applikáció rendszerkövetelménye:
Apple: iOS 7/8 rendszer / Android: min, Quad-Core négymagos processzor, min. 1 GB RAM
LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓK (SJCAM ZONE):

iOS alkalmazás letöltés

Android alkalmazás letöltés

Megjegyzés: A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.
A KAMERA ÉS A TELEFON CSATLAKOZÁSA








A készülék beépített Wi-Fi-jét használva Android vagy iOS rendszerű okostelefonokról is
vezérelhetjük az eszközt. A kapcsolódás lépései az alábbiak:
Töltse le és telepítse okostelefonjára az SJCAM ZONE alkalmazást.
Kapcsolja be a kamerát, húzza le fentről a gyorsmenüt és egy koppintással kapcsolja be a
WiFi-t a kamerán.
Nyissa meg okostelefonján a Wi-Fi hálózatok listáját, és keresse meg a készülék Wi-Fi
hálózatát (alapértelmezett neve SJ7 STAR_xxxxxx).
Adja meg a hálózati jelszót a csatlakozáshoz (az alapértelmezett jelszó 12345678).
A sikeres csatlakozást követően a kamera visszaáll felvételi módba.
Az okostelefonos alkalmazást használva a készülék képét valós időben* követheti
okostelefonján, illetve vezérelheti a készülék funkcióit és megváltoztathatja a készülék
beállításait is, valamint megoszthatja az elkészült felvételeket.
*Megjegyzés: a minimális késés a telefon kijelzője és a kamera képe között (<1 mp)
normális, és a WiFi hálózati gyorsító tárazása miatt fellépő, a technológiából adódó
jelenség.
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BEÁLLÍTÁSOK MENÜ
A főképernyőre középen koppintva vagy a készülék elején a
BEÁLLÍTÁSOK menühöz férhet hozzá.

gombot megnyomva a

Aktuális üzemmód ikon
A beállítások változnak a
használt üzemmódonként.
Általános beállítások ikon
Általános beállítások menü,
minden módra érvényesek.
Visszatérés a főképernyőre

AKTUÁLIS MENÜ OPCIÓK
Attól függően, épp melyik
üzemmódból
lépett
a
beállításokba, a menü opciók
változnak.
A
vonatkozó
üzemmód
beállításai
itt
találhatók meg. A menü
görgetéséhez húzza az ujját a
menük felett. Egy-egy opció
beállításai után a vonatkozó
módban mindig ez a beállítás
lesz érvényes, ameddig meg
nem változtatja azt.

KÉP ÜZEMMÓD – BEÁLLÍTÁSOK
PHOTO SIZE
PHOTO QUALITY
LONG EXPOSURE
PHOTO STAMP
SELF TIMER
PHOTO-BURST
TIMELAPSE
SHARPNESS
AWB

EV

ISO

METERING

KÉP MÉRET Állókép rögzítésének felbontása. A nagyobb felbontás
részletesebb képet, de nagyobb fájlméretet eredményez
KÉPMINŐSÉG Meghatározza, mekkora legyen a tömörítés aránya a
kimeneti képállományban. A magasabb beállítás nagyobb fájl méretet
eredményez.
HOSSZÚ ZÁRIDŐ Beállítható, hogy a szenzor milyen hosszan gyűjtse
be a fényt a lencsén keresztül.
DÁTUMBÉLYEGZŐ Engedélyezés után a képeken megjelenik a
beállított dátum és idő.
IDŐZÍTŐ Beállítható az exponálás késleltetése (másodperc).
SOROZATFELVÉTEL Gyors, több egymást követő állókép. Válassza ki
a kívánt fotó mennyiséget (max. 10 fotó).
TIMELAPSE Beállíthatja az időtartamot két hosszú sorozat lövés között.
ÉLESSÉG A képélesség beállítása élesebbé vagy simábbá tehetik az
elkészített képet.
AUTOMATIKUS FEHÉREGYENSÚLY Beállítja az elkészítendő kép
színhőmérsékletét a környezeti megvilágítás kompenzálásához.
EXPOZÍCIÓS ÉRTÉK Az EV kompenzáció megváltoztatása
meghatározza a beengedett fény mennyiségét. Alacsonyabb értéket
válasszon, ha a téma túl fényes, vagy sok a környezeti fény,
magasabbat, ha fényszegény a környezet. Magas EV értéknél több ideig
készül a fotó és bemozdulhat a kép, ezért érdemes stabil helyről, vagy
állványról fotózni.
ÉRZÉKENYSÉG A képszenzor fényérzékenységét állíthatja be. Az
ajánlott érték az AUTO, amennyiben nem ismerős Önnek az ISO
fogalma. A fényviszonyokhoz mérten az alacsonyabb ISO érték
kevesebb képzajt produkál.
MÉRÉSI MÓD Rangsorolja a fényerő szintjét a helyszín adott részei
függvényében, attól függően, hogy milyen mérési módban használja:
középre súlyozott, többpontos, folt-szerű.
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VIDEÓ ÜZEMMÓD – BEÁLLÍTÁSOK

VIDEO
RESOLUTION

VIDEO QUALITY
FOV
SLOW MOTION
GYRO SENSOR
DETECTION
DUAL FILES
VIDEO STAMP
TIMELAPSE VIDEO
LOOP RECORD

CAR DV
MICROPHONE
VOLUME
SHARPNESS
AWB

EV

ISO

METERING

VIDEÓ FELBONTÁS Nagy felbontásnál a videó is részletgazdagabb, de
jelentősen több helyet foglal a memóriakártyán. Alacsony felbontáson
kisebb a fájlméret, de kevésbé részlet gazdag a felvétel.
Megjegyzés: az FPS (képkocka/mp) a videó felbontások beállításának
része. Nagy képváltásnál több képkocka kerül rögzítésre, a mozgás
folyamatosabbnak hat, a fájlméret ekkor is jelentősen megnő.
VIDEÓ MINŐSÉG A felvett videó minőségének beállítása: szuperfinom,
finom és normál.
LÁTÓSZÖG (Fókusztávolság) A nagyobb érték a szélesebb látószöget
jelöli: széles / közepes / szük).
LASSÍTOTT FELVÉTEL Képváltás beállítása adott sebességre.
Magasabb képkocka felvételnél, normál sebességen lejátszva a videó
lassított felvétel lesz.
STABILIZÁTOR A képstabilizáció bekapcsolásához állítsa be ezt az
opciót.
MOZGÁSÉRZÉKELŐ Minden alkalommal elindul a felvétel, hogy mozgó
tárgyat lát maga előtt a kamera.
KETTŐS ÁLLOMÁNYOK Két változat kerül mentésre, egy az előre
kiválasztott felbontásban, a másik 768x432 pixelen és dátumbélyegzővel
ellátva a könnyebb szerkeszthetőség érdekében.
DÁTUMBÉLYEGZŐ Engedélyezés után a videókon megjelenik a
beállított dátum és idő.
TIMELAPSE Beállíthatja az időtartamot két felvétel elkészülte között. A
felvett állomány MP4 formátumú videó fájl..
CIKLIKUS FELVÉTEL Automatikusan menti a videókat kisebb
szekciókban, függ a kiválasztott értéktől. A memóriakártya megtelte után
mindig a legrégebbi állomány kerül felülírásra a legújabbal.
MENETRÖGZÍTŐ Engedélyezi, hogy a kamera bekapcsoljon és
automatikusan elindítsa a felvételt, amikor az autóban a motor elindítja.
Szükséges, hogy az autós töltő csatlakoztatva legyen a kamerához és a
szivargyújtó töltőhöz is.
MIKROFON HANGERŐ A mikrofon érzékenységének beállítása.
ÉLESSÉG A képélesség beállítása élesebbé vagy simábbá tehetik az
elkészített képet.
AUTOMATIKUS FEHÉREGYENSÚLY Beállítja a színhőmérsékletet az
adott témához.
EXPOZÍCIÓS ÉRTÉK Az EV kompenzáció megváltoztatása
meghatározza a beengedett fény mennyiségét. Alacsonyabb értéket
válasszon, ha a téma túl fényes, vagy sok a környezeti fény,
magasabbat, ha fényszegény a környezet. Magas EV értéknél több ideig
készül a videó és bemozdulhat a kép, ezért érdemes stabil helyről, vagy
állványról videózni.
ÉRZÉKENYSÉG A képszenzor fényérzékenységét állíthatja be. Az
ajánlott érték az AUTO, amennyiben nem ismerős Önnek az ISO
fogalma. A fényviszonyokhoz mérten az alacsonyabb ISO érték
kevesebb képzajt produkál.
MÉRÉSI MÓD Rangsorolja a fényerő szintjét a helyszín adott részei
függvényében, attól függően, hogy milyen mérési módban használja:
középre súlyozott, többpontos, folt-szerű.
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ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK
QUICK CAPTURE
DELAY OFF
TV MODE
LIGHT
FREQUENCY
AUTO SHUTDOWN
SCREEN OFF
STATUS LED
WIFI LED
TV OUT
BEEP
DATE SETUP
TIME STEUP
DATE FORMAT
LANGUAGE
WIFI
WIFI SSID
WIFI PASSWORD
FORMAT
DEFAULT
SETTINGS
VERSION

GYORS FELVÉTEL Engedélyezi, hogy a kamera bekapcsolása után
egyből elinduljon a felvétel.
KIKAPCSOLÁS KÉSLELTETÉSE Autós kamera módban a kamera leáll,
ha leállítja a motort és leveszi a gyújtást (csatlakoztatott töltő esetén).
TV MÓD NTSC vagy PAL. A színkódolás és a képváltás a videó
felvételnél. USA és Ázsia általában NTSC-t használ (60 Hz), a többi
ország általában PAL rendszert (50 Hz). Kérjük ellenőrizze saját
országát.
FÉNY FREKVENCIA az alkalmazott képváltás (50 vagy 60 Hz)
függvényében ellensúlyozni lehet a világítás vibrálását.
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS Időbeállítás a kamera kikapcsolására,
tétlenség esetén.
KÉPERNYŐ KIKAPCSOLÁS Időzítő az LCD kijelző kikapcsolása
tétlenség esetén.
STÁTUSZ LED Letiltja vagy engedélyezi a státuszjelző LED működését.
WIFI LED Letiltja vagy engedélyezi a WiFi visszajelző LED működését.
TV KIMENET Engedélyezi vagy letiltja a HDMI kimenetet.
CSIPOGÓ Engedélyezi vagy letiltja a kamera hangját, pl.
bekapcsolásnál, exponálásnál, stb.
DÁTUM A kamera dátumának beállítása.
IDŐ Az idő beállítása a kamerán.
DÁTUMFORMÁTUM A dátum formátumának beállítása.
NYELV A kamera menü nyelvének beállítása.
WIFI Wifi engedélyezése vagy letiltása.
WIFI SSID WiFi hálózat nevének módosítása
WIFI JELSZÓ WiFi hálózat jelszavának módosítása
FORMÁZÁS Memóriakártya formázása (adatvesztéssel jár).
GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA Minden beállítás alapértékre
való visszaállítása.
VERZIÓ Kamera szoftver verziójának ellenőrzése.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati
útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.
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