
Komerás toll - FULL HD, 60FPS, 8GB 

Használati útmutató 

 
 

A szállító elérhetősége:  

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

2. A funkciók leírása és azok használata 
2.1 Kezdetek  

• A toll bekapcsolásához tartsa lenyomva a tetején lévő vezérlő gombot körülbelül 
2 másodpercig. A berendezés bekapcsolódásakor felvillan a kék jelzőfény, amely 
körülbelül 2 másodperc után elalszik, és elkezd villogni a zöld fényjelzés. Amikor 
a zöld fényjelzés megszünik villogni, a berendezés elkezd videófelvételt 
készíteni. 

• Ha át szeretné állítani a felvételi módot, akkor szükséges a videófelvétel 
megszakítása (a felső vezérlő gomb egyszeri megnyomásával) és ezután a 
tollnak készenléti üzemmódban kell lennie (ekkor világít a kék fényjelzés). Ekkor 
megváltoztathatja a felvételi módot. 

2.2 Videófelvétel készítése 

• A bekapcsoláshoz tartsa lenyova a felső vezérlő gombot körülbelül 2 
másodpercig. A toll bekapcsol és felvillan a kék fényjelzés. Körülbelül 5 
másodperc után a kék fényjelzés elalszik és lekezd villogni a züld fényjelzés, és 
a toll elkezd automatikusan videófelvételt készíteni.  

• A felvétel megállításához röviden nyomja meg a felső vezérlő gombot. A 
videófelvétel megáll, és elmentődik a felvétel. Ezt követően a felvillan a kék 
fényjelzés és a toll visszaáll készenléti üzemmódba. 

• Ha további videófelvételeket szeretne készíteni, akkor ismét nyomja meg röviden 
a felső vezérlő gombot. 
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2.3 Fénykép készítése 

• A fényképek készítéséhez szükséges a tollat átkapcsolni a Foto üzemmódba, 
amelyet a fenti vezérlő gomb gyors, dupla megnyomásával aktiválhatunk, ha a 
berendezés készenléti üzemmódban van. Ekkor világít a zöld fényjelzés és villog 
a kék fényjelzés. 

• Fénykép készítéséhez egyszer gyorsan szükséges megnyomni a felső vezérlő 
gombot. A zöld fényjelzés elalszik, és a kék fényjelzés néhányszor felvillan. 
Ezután a kék és a zöld fényjelzés ismét elkezd villogni - ez jelzi, hogy a toll ismét 
készen áll fénykép készítésére. 

• A videófelvétel módba való visszalépéshez nyomja meg ismét duplán gyorsan 
egymást követően a felső vezérlő gombot. 

2.4 A berendezés kikapcsolása 

• A berendezés kikapcsolásához tartsa lenyomva a felső vezérlő gombot legalább 
2-3 másodperc hosszan 

• A zöld fényjelzés párszor villan, majd a toll kikapcsol 

2.5 A felvételek lejátszása 

1) Kapcsolja ki a tollat, majd csatlakoztassa számítógéphez 

2) A toll a számítógépen egyszerű pendrive-ként jelenik meg. Ha a számítógép 
nem ismeri fel a berendezést 30 másodperc után sem, akkor ismételje meg a 
csatlakozási folyamatot, vagy próbálja meg másik USB porttal. 

3) Miután a számítógép felismerte a berendezést pendrive-ként, azon egyszerűen 
dolgozhat ugyanúgy, mint az átlagos pendrive-okon. Törölheti, átnevezheti, 
másolhatja, megtekintheti a felvételeket. 

Megjegyzés: A felvételek megtekintéséhez másolja át a fájlokat a saját 
számítógépének a memóriájára, mivel ha azokat a berendezésen tekinti meg, azok 
akadozhatnak. 

3. Figyelmeztetés 

• A tollat CSAKIS biztonságos eltávolítással csatlakoztassa le a berendezést a 
számítógépről. A berendezés nem biztonságos eltávolításával kárt okozhat a 
berendezésben. 

• Az elem megfelelő formázásához igyekezzen háromszor teljesen feltölteni, majd 
teljesen lemeríteni a berendezést. 
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4. Paraméterek  

 

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 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével.
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