
IR kém karóra 

Használati útmutató 
 

A szállító elérhetősége:  

SHX Trading s.r.o. 
Hrusická 2616/3, 141 00  Praha 4 

SHX Trading s.r.o. . oldal1



Fontos vízállósági figyelmeztetés:  

Az órák megbízhatóan működnek 3 méter mélységig, ha az alábbi utasítások 
betartják. Nem javasoljuk az óra használatát 3 méter mély vízben használni, mivel 
befolyhat a víz az óra belsejébe és károsíthatja azt. 

1. A MIC1 és a MIC2 mikrofonok kinézetre ugyanúgy néznek ki, csak a MIC2-n 
nincs nyílás 

2. A MIC1-en található nyílást hangfelvétel készítésekor használja.  
Abban az esetben ha videót szeretne rögzítteni, akkor az eszköz szintén a 
MIC1 mikrofon segítségével rögzítti a hangot. 

3. A MIC2-n nem található nyílás, így az teljesen vízálló, aminek köszönhetően 
nem jut az óra beljesébe víz és por. A MIC2 használatakor az óra nem képes 
hangfelvétel készítésére. 

4. A használatkor mindig legyen az órán valamelyik mikrofon fej. 

5. A vízálló fej használatakor győződjön meg róla, hogy a vízálló fel megfelelően 
rá van csavarva a karórára. 

1. Az órán található kapcsolók  

A. A különböző módok közti váltó 
gomb 
B. LED fényjelzés, amely jelzi az 
aktuális módot 
C. IR mód kapcsoló gomb 
D. Idő beállító gomb 
E. USB bemenet  
F. Mikrofon  
G. Rejtett kamera 
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2. A funkciók beállítása 

2.1 Töltés 
Az óra beépített újratölthető elemmel van ellátva. Az elem a következő módokon 
tölthető: 

A. Csatlakoztassa a karórát a számítógépre. Nyissa ki a USB takarót a kábel 
csatlakoztatásához. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógépbe. 

B. A karóra elemeit egyenesen a tápegységről is töltheti az USB adapter 
segítségével 

A töltés folyamán kék fény jelzi, hogy a karóra töltődik. Ha a kék fény már nem 
világít, akkor a karóra fel van töltve. 

2.2 Be- és kikapcsolás 

Tartsa lenyomva az A gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg felvillan a kék fény. 
Ekkor a karóra készenléti módban van. Ha ki szeretné kapcsolni az órát, akkor 
ismét nyomja le ezt a gombot 2 másodpercig. 

2.3 Videófelvétel készítése 

A videófelvétel készenléti üzemmódban indítható (ha a kék LED világít) az A gomb 
egyszeri megnyomásával. A videófelvétel elindulását villogó kék fény jelzi, ami 
később elalszik.  

A videófelvétel leállításához nyomja meg röviden az A gombot 2x, így a karóra 
visszakapcsol készenléti üzemmódba (állandóan világít a kék LED), és elmenti a 
készített felvételt. 

2.4 IR mód aktiválása  

Indítsa el a videó felvételét, majd kb. 4 másodpercig tartsa lenyomva a C gombot. A 
piros LED 4x villan és az óra IR módba kapcsol. Ezt az üzemmódot a C gomb rövid 
megnyomásával kapcsolhatja ki, így az óra infravörös megvilágítás nélkül folytatja 
a felvétel rögzítését. 

2.5 Fénykép készítése 

Állítsa az órát készenléti üzemmódba (megszakítás nélküli kék LED), pl. a 
következő módon. Kapcsolja be a készüléket, amely ekkor automatikusan elkezd 
videófelvételt készíteni. A rögzítést az A gomb dupla megnyomásával állíthatja le. 
Ekkor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Nyomja meg egyszer a C 
gombot, és a készülék ezzel fénykép üzemmódba kapcsol. Minden egyes fénykép 
készítése érdekében nyomja meg egyszer az A gombot.  

A készenléti üzemmódba való visszalépéshez nyomja meg egyszer a C gombbot. 
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Megjegyzés: Mozgás közben próbálja tartani az órát rázkódás nélkül, a maximális 
képminőség érdekében. 

2.6 Hangérzékelés által való aktiválás 

Ezt az üzemmódot a következő módon aktiválhatja. Járjon el úgy, mintha fényképet 
szeretne készíteni, csak az egyszeri C gomb megnyomása helyett azt nyomja meg 
2x. A kék LED állandó világítása jelzi a hangrögzítő mód aktivált állapotát. Ezt 
követően az A gomb megnyomásával indíthatja el a hangrögzítést. Ekkor a kék 
LED fényjelzés villog. Az A gomb ismételt megnyomásával leállíthatja a 
hangrögzítést. 

2.7 Csatlakozás a számítógéphez 

Kapcsolja ki először az órát, majd csavarja le a E csatlakozófedelet és 
csatlakoztassa a kábellel a számítógépre. Ezután csatlakoztassa az USB-
kábelcsatlakozót a számítógéphez. Néhány másodperc múlva a számítógép az 
órát cserélhető lemezként jelzi. 

Megjegyzés: Ha 30 másodperc után az Ön számítógépe nem ki az órát, akkor 
próbálja azt leválasztani, majd újra csatlakoztatni, vagy egy másik USB-porthoz. 

Ne csatlakoztassa az órát a számítógéphez videók felvétele közben. 

Miután a PC felismeri a karórát, mint egy cserélhető lemezt, megtekintheti annak 
felvételét, változtathat a karóra tartalmát, vagy kitörölhet elemeket. 

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy másolja a rögzített fájlokata számítógép memóriájára 
mielőtt azokat megtekinti. Ha a felvételt egyensen az óráról tekinti meg, akkor 
előfordulnak annak akadozása. 

Soha ne törölje a rendszerhez szükséges fájlokat a cserélhető lemezen! 

2.8 Az idő beállítása 

Az óra képes megjeleníteni a videó felvételek és a fényképek készítési idejét. 
Állítsa be a karóra idejét a következő módon: 

1. Kapcsolja ki az órát és csatlakoztassa a számítógéphez 

2. A Cserélhető lemez megnyitása után kattintson jobb kattintással az üres 
területre, és hozzon létre egy szöveges dokumentumot “time” megnevezéssel 

3. Nyissa meg az újonnan létrehozott fájlt, és mentse a dátumot a következő 
formátumban: YYYY.MM.DD HH: MM: SS Y (a dátum és az óra között kell 
helyközt kell kihagyni), például 2011-01-01 12:00:00, Y a végén azt jelzi, hogy a 
dátumot fel szeretné tüntetni a felvételen. Ha nem szeretné megjeleníteni a 
dátumot a felvételen, írja be az N betűt a mondat végén az Y betű helyett 

4. Mentse el a fájlt és húzza ki az órát a hardver biztonságos eltávolításával 
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5. A következő felvételen a frissített dátum jelenik meg. Ezt a beállítást a készülék 
minden lemerülését követően meg kell ismételni az aktuális idő érdekében. 

2.9 Az órán jelzett idő beállítása 

Az óra beállítása pontosan megegyezik a normál órafajtákkal. Húzza ki a beállító D 
gombot, és szükség szerint állítsa be az órát. 

3. Tanácsok a használathoz 

• Ha a memória kapacitása tele van, mindkét LED körülbelül 5 másodpercig világít, 
majd a karóra elmenti a felvételt és kikapcsol. Ha továbbra is használni szeretné 
az órát, akkor szükséges annak memóriájának tartalmát leüríteni számítógép 
segítségével. 

• Ha az akkumulátor lemerült, mindkét dióda villog, a karóra elmenti a felvételt és 
kikapcsol 

• Ha a karóra valamilyen okból nem reagál az Ön parancsaira, akkor egyidejűleg 
nyomja meg az A és a C gombot, és az óra visszaállí 

• Ne használja az órát nedves helyen vagy vízben, mielőtt nem készítti fel az 
eszközt rá 

• Ajánlunk rendszeres időközönként biztonsági másolatot készíteni az óra 
memóriájáról. 

 

Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem 
alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki. 

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével. 

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az 
info@spystore.hu e-mail címen.
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