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Fontos információk a berendezés vízállóságáról: 

Az órák kb. 3 m mélységik megbízhatóan működnek, ha a következő utasításokat 
betartja. Az órát nem ajánljuk mélyebben mint 3m-rel a vízszint alatt használni, mert 
a víznyomás tönkreteheti a kamerát. 
1) A MIC1 és az MIC2 takaró hasonlóan néznek ki. 
2) Az MIC1-es takarót akkor használja, amikor hangfelvételt szeretne készíteni. 
Abban az esetben, ha videófelvételt is szeretne készíteni, és szeretné a hangot is 
rögzíteni, akkor használja a MIC1 mikrofont. 
3) Az MIC2-es takaró használatakor a mikrofon nem működőképes. Ha 
megfelelően használja a MIC2-es takarót, akkor a berendezés víz és porálló lesz. 
4) A használat előtt mindig tekerje be megfelelően a takarókat. 
5) Használat előtt ellenőrizze, hogy a MIC2-es takaró tartalmazza-e a tömítéseket. 

1. A karóra gombjainak leírása  

#  

A. Gomb a fényképezéshez  
B. AV/USB bemenet – adatátvitel és töltés  
C. Vezérlőgomb – bekapcsolás/kikapcsolás, készenléti állapot, felvételek mentése 
D. Kamera lencséje 
E. Idő beállítására szolgáló gomb 
F. Mikrofon 
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2. Funkciók  
2.1 Töltés 

A karóra sajáttölthető akkumulátorral rendelkezik, melyet a következő módon 
tölthet:  
a) A kikapcsolt berendezést csatlakoztassa a számítógépéhez a mellékelt USB 
kábel segítségével.  
b) A karóra elemeit adapter segítségével is töltheti  

A töltés alatt piros fényjelzés világít. Amint a berendezés teljesen feltöltődik, a piros 
fényjelzés elalszik. 

2.2 Bekapcsolás és kikapcsolás  

Nyomja meg a C gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a kék és piros 
fényjelzések elkezdenek világitani. Ezt követően a piros fényjelzés elalszik, a kék 
tovább világít. Az óra háromszor felvillan és automatikusan elkezdi a videófelvételt. 
Az óra készenléti állapotban van. Ha ki szeretné kapcsolni az órát ismételten 
nyomja meg a C gombot 2 másodpercig. A piros fényjelzés 3x felvillan és az óra 
kikapcsol és menti a felvételeket. 

Megjegyzés: Ha az óra 3 percig készenléti állapotban van bármilyen gomb 
megnyomása nélkül, automatikusan kikapcsol. 

2.3 Videófelvétel készítése  

A készenléti üzemmódban a videó a C gomb megnyomásával indítható el (a kék 
fényjelzés folyamatosan világít). A felvétel kezdetét a kék fényjelzés 3 villanással 
jelzi. 
A felvétel leállításához nyomja meg kétszer a C gombot. Az óra készenléti 
üzemmódba kapcsol, és menti a felvételt. 

2.4 Fényképek készítése  

A karóra legyen készenléti üzemmódban (a kék fényjelzés folyamatosan világít) 
kattintson az A gombra. A piros fényjelzés világít. A C gombra való kattintással 
készíthet képet. Egy kattintás egy kép. A fényjelzés minden képnél villan egyet. 

Megjegyzés: A felvétel készítése alatt igyekezzen a készüléket mereven tartani, a 
legjobb eredmény eléréséhez. 

2.5 Csatlakozás a számítógéphez  

Kapcsolja ki a berendezést, majd a B gomb letekerését követően csatlakoztassa a 
berendezést a számítógéphez a mellékelt kábellel. Pár másodperc múlva 
a számítógép felismeri a berendezést mint pendrive. 
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Megjegyzés: Ha 30 másodperc elteltével a számítógép nem ismeri fel a 
berendezést, akkor ismételje meg a folyamatot, vagy használjon másik USB 
bemenetet. 

Ne csatlakoztassa a berendezést videófelvételek készítése közben a 
számitógéphez. 

Megjegyzés: A karóra felvételeit ajánljuk a lejátszás előtt a számítógép 
memóriájára. Ha a felvételeket a berendezés memóriájáról játsza le akkor 
akadozhatnak. 

2.6 Idő beállítás  

A karóra lehetővé teszi a felvételeken megjeleníteni az aktuális dátumot és időt. Ezt 
a következő módon állíthatja be:  

• Kapcsolja ki a karórát majd csatlakoztassa PC-hez 
• A karóra memóriáján hozzon létre egy új Szöveges dokumentumot. Ezt az 

üres, fehér részre való jobb kattintást követően az “Új” majd a “Szöveges 
dokumentum” funkcióval hozhatja létre. 

• Az újonnan létrehozott dokumentumot nevezze el “time”-ra 
• Az új szöveges dokumentumot nyissa meg, majd írja bele az aktuális időt és 

dátumot a következő formátumban: 
20. 13:26:00  

• Mentse el a fájlt és távolítsa el a berendezést a számítógépről biztonságos 
eltávolítás funkcióval. 

• A következő felvételeken megjelenik az aktuális dátum és idő. 

2.7 A számlap idejének beállítása 
  
A karóra ideje ugyanúgy állítható be mint az átlagos karórákon. Az E gomb 
kihúzását követően beállíthatjuk a pontos időt. A beállítás után nyomjuk vissza a 
gombot.  

3. Tippek a használathoz  

a) Ha a memória betelt, akkor mindkét fényjelző kb. 5 másodperc hosszan villog, 
a felvétel elmentődik majd kikapcsol. Ha továbbra is szeretné használni a karórát, 
akkor csatlakoztassa azt számítógéphez és mentse le a felvételeket. 
b) Ha az akkumulátor gyenge az óra elmenti a felvételeket, majd kikapcsol.  
c) Ha az óra valamilyen okból kifolyólag ne reagál az Ön parancsaira, akkor 
egyidejűleg nyomja meg az A és C gombokat  
d) Ne használja a berendezést nedves és poros környezetben addig, amíg nem 
gondoskodott a berendezés vízállóvá tételétől. 
e) Ajánljuk az adatok rendszeres mentését.  
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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.
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