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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 jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék 
funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést 
tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
Ez a készülék egy nagy felbontású felvételkészítő 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 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. “Noname” 

memóriakártyákkal az eszköz működése esetlen nem lesz megfelelő. 
 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 
csak szülői felügyelet mellett használhatják! 

 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 adat-
visszaállítást, 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! 

 
KARBANTARTÁS 

 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert! 
 Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól! 
 Védje az adapter kábelét. 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! 
 Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata 

érvényteleníti a garanciát. 
 Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez. 
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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 
 Beépített WiFi adapter / okostelefonról vezérelhető 
 HDMI kimenet, Webkamera funkció 
 MicroSD memóriakártya támogatás akár 32Gb méretig 
 Többféle választható videó felbontás: 2K, 1080p, 720p 
 Felvételkészítés H.264 MOV formátumban, többféle fotókészítési mód: egyszerű fénykép, 

filmklip, time lapse videó 
 Kisméretű, kompakt készülékház, a felszereléshez szükséges tartozékok az 

alapcsomagban 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK: 

 Chipset: Novatek NTK96660 
 Képérzékelő: OmniVision OV4689 / 12 MP 
 Látószög: 170°, állítható látószög: 170°, 140°, 110° vagy 70° 
 Fókusz: fix fókusz 
 Vízállóság: mellékelt tokkal max. 30 M 
 Beépített eszközök: mikrofon és hangszóró 
 HDMI kimenet: HDMI type „B” MicroHDMI 
 WiFi adapter, letölthető Android és iOS alkalmazás okostelefonos vezérléshez 
 USB csatlakozó: MicroUSB 2.0 
 Tároló: MicroSD memóriakártya, max. 32 GB 
 Kijelző: 1,5” LCD 
 Akkumulátor: 900 mAh, cserélhető Lithium-ion 
 Felvételi idő: egy töltéssel kb. 80-90 perc 
 Videó felbontás: 2K@30fps, FullHD@60/30fps, HD@120/60/30fps 
 Videó formátum: H.264 MOV 
 Ciklikus felvételkészítés, TimeLaps videó készítés 
 Állóképkészítés: igen, 12 MP / 10 MP / 8 MP / 5 MP / 3 MP 
 Fehéregyensúly: automatikus 
 Támogatott operációs rendszerek: Windows XP / Vista / 7 / MacOS  
 Töltés: hálózati töltővel (nem tartozék) 5V/1A 
 Méret: 43,1 x 48,2 x 44,3 mm, tömeg: 48 g / 64 g (akkumulátorral) 

 
Megjegyzés: A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően. 
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MELLÉKELT TARTOZÉKOK: 

 

 

 
 
 
A DOBOZ TARTALMA: 
 
SJCAM M10+ sportkamera (1 db.) 
Akkumulátor 900 mAh (1 db.) 
Vízálló tok (1 db.) 
Kerékpáros tartó konzol (1 db.) 
Öntapadós talp (2 db.) 
Rögzítő pánt (2 db.) 
Állványmenet adapter (2 db.) 
Felszerelő konzolok csavarral (5 db.) 
Keretes tartó állványmenettel (1 db.) 
Övcsipesz (1 db.) 
USB kábel (1 db.) 
Törlőkendő (1 db.) 
Pót hátlap a tokhoz (nem vízálló) 
Magyar nyelvű használati útmutató 
Jótállási jegy 
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KEZELŐSZERVEK: 

 
 
 

 
 
 

  
1 FEL gomb ▲ 6 Be-, kikapcsolás / üzemmód 
2 WIFI gomb 7 MicroHDMI csatlakozó 
3 LE gomb ▼ 8 MicroUSB csatlakozó 
4 Lencse 9 Exponálás / kiválasztás 
5 Visszajelző LED ● 10 Kijelző 
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11 FEL gomb ▲ 16 Exponálás / kiválasztás 
12 WIFI gomb 17 Memóriakártya aljzat 
13 LE gomb ▼ 18 Hangszóró 
14 Mikrofon 19 Retesz 
15 Be-, kikapcsolás / üzemmód 20 Akkufedél 
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20 
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21 Exponálás / kiválasztás  26 Vízálló tok 
22 Be-, kikapcsolás / üzemmód  27 Felszerelő alkatrész 
23 Visszajelző LED ● 28 FEL gomb ▲ 
24 Lencsevédő 29 WIFI gomb 
25 Retesz  30 LE gomb ▼ 

 
 
AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA: 
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KÉK – A kamera be van kapcsolva 
PIROS – A kamera csatlakoztatva van a töltőhöz 
KÉK VILLOG – A kamera felvételt készít 
 
GOMBOK 
 
Be-, kikapcsoló gomb: Tartsa nyomva  a kamera be-, kikapcsolásához. Nyomja meg az 
üzemmód váltásához. 
Exponálás / kiválasztás gomb: nyomja meg a felvétel készítéséhez, illetve leállításához. Menü 
elemek kiválasztása. Videó visszajátszás vezérlése. 
FEL ▲ és LE ▼: Nyomja meg a menükben való navigációhoz, illetve a EÁLLÍTÁSOK menüben a 
betűk és számok beírása. Tartsa nyomva zoomoláshoz élőkép módban. Előre léptetéshez nyomja 
meg videó visszajátszási módban. 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 

1. MicroSD memóriakártya behelyezése a készülékbe 
Megjegyzés: Kérjük, márkás memóriakártyát válasszon és formázza meg azt számítógépe 
segítségével, mielőtt a kamerával használná. Class10 kártya használata ajánlott. 
Csúsztassa a nyílás melletti ábra szerint óvatosan az aljzatba a kártyát kattanásig. 
Eltávolításhoz nyomja be a kártyát egy szerszámmal, vagy a körmével kattanásig, majd 
távolítsa el a kártyát. 

 
2. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása  

 Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét, tolja a fedéltől el a reteszt, az akkumulátor fedele 
ekkor nyitható. 

 Helyezze az akkumulátort a készülékbe (a behelyezésnél ügyeljen a helyes polaritásra!). 
 Az akkumulátor töltöttségét a készülék bekapcsolása után a kijelzőn ellenőrizheti. 
 Akkumulátor eltávolítása: nyissa ki az akkumulátortartó fedelet és távolítsa el az 

akkumulátort. 
 

3. Az akkumulátor töltése  
 A készülék akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa a kamerát számítógépéhez vagy 

használja a mellékelt hálózati töltőt. 
 A készülék gépjárműben való töltéséhez használjon megfelelő szivargyújtós töltőt. 
 A készülék töltés közben is képes videó rögzítésére 
 A készülék akkumulátora kikapcsolt állapotban is tölthető. 

 
4. A kamera be- és kikapcsolása 

 Tartsa bekapcsolva a készülék bekapcsoló gombját kb. 1-3 másodpercig a kamera be- 
illetve kikapcsolásához. 

 
5. Üzemmód kiválasztása 

 Az üzemmódok (videó rögzítés  fényképezés  Felvételek visszajátszása  
Beállítások) között választáshoz röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot. 

 
6. Nyelv kiválasztása 

 Lépjen SETUP menübe, majd a ▼/▲ gombokkal menjen a LANGUAGE menüpontba, 
majd válassza ki a magyar nyelvet. 

 
 
FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE 
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1. Videó rögzítés 
 Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a bekapcsoló gombot a videó rögzítő mód 

kiválasztásához, amelyet a  ikon jelez. Nyomja meg az Exponáló gombot a 
felvételkészítés indításához, ill. leállításához.  

 
2. Fényképkészítés 
 Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a bekapcsoló gombot egyszer a Fotó Mód 

kiválasztásához, amelyet a  ikon jelez. Az Exponáló gomb megnyomásával készíthet 
fényképeket. A ▼/▲ gombokkal zoom-olhat (nagyíthatja, vagy kicsinyítheti a képet). 

 
3. Felvételek visszajátszása 
 Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a bekapcsoló gombot kétszer a PLAYBACK 

menüpont eléréséhez. Az elkészült felvételeket a ▼/▲ gombokkal léptetheti. Nyomja meg a 
MODE / üzemmód választó gombot a galéria nézet megnyitásához. 

 
4. Beállítások menü 
 Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a bekapcsoló gombot háromszor a 

BEÁLLÍTÁSOK menüpont eléréséhez. A ▼/▲ gombokkal navigálhat a menüpontok között, 
az Exponáló gombbal beléphet a menüpontba. 

 
A KIJELZŐ 
 

Felvételi idő 
 

F szimbólum 
 

Kulcs ikon 
 

Képkocka és felbontás 
 

Mikrofon be/ki 
 

Akku töltöttsége 
 

Kép előnézete 
 

Dátum és idő 
 
Akku szimbólum 
Az akku töltöttség mértékét az akku szimbólumban lévő lamellák mennyiségéről lehet leolvasni. 
Ha a lamellák tele vannak és megállnak a mozgásban, ez azt jelenti, hogy a kamera töltőhöz van 
csatlakoztatva és akku nélkül működik. 
 
Videó felvételi mód ikonok 
Megjegyzés: az ikonok csak bekapcsolt OSD menü esetén látszanak. 
SÁRGA KÖR ÉS SZÁMOK: a sárga számsor a még visszalévő felvételi időt mutatja, amely a 
kártya kapacitásából van kiszámolva. A formátum: ÓÓ/PP/MM. Amikor a kör sárgán és pirosan 
villog, közeleg a felvétel vége. Kikapcsolt OSD mellett a kör villog sárga-pirosan videó felvétel 
közben. 
FEHÉR KARAKTEREK KÉK DOBOZBAN: videó felbontás és képkocka szám. 
FEHÉR NYÍL SZÁMMAL: amennyiben ciklikus felvétel van beállítva a ciklus hosszát mutatja. 
MIKROFON: a hang felvétel be van kapcsolva. 
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AKKUMULÁTOR: körülbelüli akkumulátor töltöttséget szimbolizál.  
IDŐ: a jelenleg beállított időt mutatja, a formátum: ÓÓ/PP/MM. 
DÁTUM: a jelenleg beállított dátumot mutatja, a formátum: ÉÉÉÉ/HH/NN 
F BETŰS SZIMBÓLUM: a mozgásérzékelős be van kapcsolva 
KULCS SZIMBÓLUM: a videó véletlen törlés ellen védett (formázás során viszont letörlődik) 
 
Kép felvételi ikonok 
KÉK KAMERA SZIMBÓLUM: a fényképezőgép üzemmód aktív 
SZÁM ÉS BETŰ: a kép felbontása megapixelben, pl. 12M 
AKKUMULÁTOS SZIMBÓLUM: körülbelüli akkumulátor töltöttséget szimbolizál 
SZÁM (max. 6 karakter): a még készíteni lehetséges képek száma 
SÁRGA SZMÁLAP SZÁMMAL: automata kép készítés közötti beállított időtartam. 
 
Visszajátszás  
KÉK NYÍL: lejátszási mód 
PIROS NYÍL: videó lejátszása 
AKKUMULÁTOS SZIMBÓLUM: körülbelüli akkumulátor töltöttséget szimbolizál 
FEHÉR KARAKTEREK: videó felbontás / kép felbontás 
FÁJL NÉV: a kijelző tetején lévő karaktersorozat, formátum: 
 ÉÉ_HHNN_ÓÓPPMM_XXX.MOV – nem védett videók 
 HHNN_ÓÓPPMM_XXX.MOV – védett videók 
 ÉÉ_HHNN_ÓÓPPMM.JPG – képek  
KULCS SZIMBÓLUM: jelzi, hogy védett-e a videó 
 

 
  
 
AUTÓS MÓD 
Ebben az üzemmódban használva a kamerát egy teljes értékű fedélzeti kamerát kapunk. 
A kamerát a szélvédő belső felére lehet felszerelni (az autós felszerelő szett a szivargyújtó töltővel 
külön kapható). 
Az autós módot a BEÁLLÍTÁSOK menüben találja meg, AUTÓ MÓD néven. Ekkor, csatlakoztatott 
autós töltő esetén a kamera automatikusan elindul, és elindítja a felvételt, ahogy az autót elindítja, 
és leállítja a felvételt, illetve automatikusan kikapcsol, ha leállítja azt (megszűnik a tápellátás). 
Menet közben ciklikusan rögzíti a felvételeket a memóriakártyára. 
 
CSATLAKOZÁS PC-HEZ 
A mellékelt kábellel csatlakoztathatja a kamerát a számítógép vagy notebook USB portjára. Miután 
csatlakoztatta, a kamera két féle üzemmódban tud működni: kártyaolvasó vagy webkamera. 
Kártyaolvasó üzemmódban a behelyezett memóriakártya cserélhető lemezként jelenik meg a 
Windows-ban. 
Webkamera üzemmódban a Windows univerzális kép eszközként telepíti a kamerát. 
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WiFi CSATLAKOZÁS 
 
WiFi okostelefon applikáció rendszerkövetelménye: 

 Apple: iOS 7/8 rendszer 
 Android: min, Quad-Core négymagos processzor, min. 1 GB RAM 

 
 
LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓK (SJCAM HD): 
 

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 alkalmazást. 
 Kapcsolja be a kamerát, lépjen film felvételi módba, majd nyomja meg az oldalán található 

Wi-Fi gombot a Wi-Fi bekapcsolásához. A bekapcsolt Wi-Fi-t a kijelzőn megjelenő Wi-Fi 
ikon jelzi. 

 Nyissa meg okostelefonján a Wi-Fi hálózatok listáját, és keresse meg a készülék Wi-Fi 
hálózatát (alapértelmezett neve SJ5000Xxxxxxxxxxxxx). 

 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 
*Megjegyzés: a minimális késés a telefon kijelzője és a kamera képe között (<1 mp) 
normális, és a WiFi hálózati gyorsítótárazása miatt fellépő, a technológiából adódó 
jelenség. 
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A KAMERA APPLIKÁCIÓ RÖVID BEMUTATÁSA (ANDROID) 
 
A fenti műveletsor elvégzése után nyissa meg a korábban feltelepített applikációt, majd koppintson 
a CONNECT YOUR CAMERA feliratra. 
 

 
 
Ekkor megkapja a kamera élőképét a telefon kijelzőjén. A jobb felső sarokban a WiFi kapcsolat 
minőségét, a kamera akkumulátorának töltöttségi szintjét láthatja, valamint kikapcsolhatja a 
kamerát. Az élőkép menüből válthatja az üzemmódot és indíthatja a felvételt, valamint vissza is 
nézheti az elkészült felvételeket.  
 

 
 
A BEÁLLÍTÁSOK menüben beállathatja a felvétel felbontását, az audio felvételt, a 
fehéregyensúlyt, a ciklikus felvételkészítést, valamint át is írhatja a WiFi beállításokat. 
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BEÁLLÍTÁSOK MENÜ 
 
Be-, kikapcsoló gomb / MODE – Üzemmód váltó 
FEL▲/LE▼ gomb – Mozgás a menüpontok között 
Exponáló gomb – OK / nyugtázás 
 

Resolution 
(Felbontás) 

2K / 30 fps 2K felbontás 30 képkocka / másodperc 
1080P / 60 fps FullHD felbontás 60 képkocka / másodperc 
1080P / 30 fps FullHD felbontás 30 képkocka / másodperc 
720p / 120 fps HD felbontás 120 képkocka / másodperc 
720p / 60 fps HD felbontás 60 képkocka / másodperc 
720p / 30 fps HD felbontás 30 képkocka / másodperc 
VGA / 240 fps VGA felbontás 640 x 480, 240 képkocka 

Cyclic Record 
(Körkörös felvétel) 

Ki Kikapcsolva 
3  Perc 3 perces fájlok készítése 
5 Perc 5 perces fájlok készítése 
10 Perc 10 perces fájlok készítése 

FOV – Field of View 
(Látómező) 

Ki Kikapcsolva / látószög beállítása 170°-ra 
Wide Látómező / látószög beállítása 140°-ra 
Middle Látómező / látószög beállítása 110°-ra 
Narrow Látómező / látószög beállítása 70°-ra 

WDR (Nagy 
dinamikatartományú kép) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

GyroSensor 
(Giroszkópos stabilizáció) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

Motion Detection 
(Mozgásérzékelés) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

Audio 
(Hang) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

Date Stamp 
(Dátumbélyegző) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

TV Output 
(TV kimenet) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

TV Mode 
(TV mód) 

NTSC NTSC rendszerű TV kimenet 
PAL PAL rendszer TV kimenet 

OSD Mode 
(Képernyőmenü) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

VideoLapse 
(TimeLapse gyorsított 
felvétel) 

Ki Kikapcsolva 
1 másodperc Kép készítés 1 másodpercenként 
2 másodperc Kép készítés 2 másodpercenként 
5 másodperc Kép készítés 5 másodpercenként 
10 másodperc Kép készítés 10 másodpercenként 
30 másodperc Kép készítés 30 másodpercenként 
1 perc Kép készítés 1 percenként 

SlowMotion 
(Lassított felvétel) 

Ki Kikapcsolva 
-2X Kétszeres lassítás 
-4X Négyszeres lassítás 
-8X Nyolcszoros lassítás 

Video Fileformat 
(Videó fájl formátuma) 

MP4 MP4 kódolás 
MOV MOV kódolás 

Image Size 
(Kéméret) 

12M 12 megapixel – 4032 x 3024 pixel 
10M 10 megapixel – 3648 x 2736 pixel 
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8M 8 megapixel – 3264 x 2448 pixel 
5M 5 megapixel – 2592 x 1944 pixel 
3M 3 megapixel – 2048 x 1536 pixel 
2MHD 2 megapixel – 1920 x 1080 pixel 
VGA VGA – 640 x 480 pixel 
1.3M 1.3 megapixel – 1280 x 960 pixel 

Quality 
(Képminőség) 

Finom Finom 
Közepes Közepes 
Takarékos Helytakarékos 

Sharpness 
(Élesség) 

Éles Éles 
Normal Normál 
Lágy Lágy élek 

White Balance 
(Fehéregyensúly) 

Napfény Nappali fényhez igazított érték 
Felhős Felhős ég fényviszonyához igazított érték 
Wolfram Villanykörte színhőmérsékletéhez igazított 
Fénycső Fénycső színhőmérsékletéhez igazított 
Auto Automatikus mérés 

Color 
(Színek) 

Normal Normál 
B&W Fekete-fehér felvétel készítése 
Retro Retro hatású szűrő 
Warm Meleg hatású szűrő 
Cool Hideg hatású szűrő 

ISO 
(Érzékenység) 

Auto Automata 
100 ISO 100 
200 ISO 200 
400 ISO 400 
800 ISO 800 
1600 ISO 1600 

Exposure 
(Expozíció) 

+5/3 +5/3 érték 
+4/3 +4/3 érték 
+1.0 +1.0 érték 
+2/3 +2/3 érték 
+1/3 +1/3 érték 
+0.0 +0.0 érték 
-1/3 -1/3 érték 
-2/3 -2/3 érték 
-1.0 -1.0 érték 
-4/3 -4/3 érték 
-5/3 -5/3 érték 
-2.0 -2.0 érték 

Underwater Mode 
(Víz alatti mód) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

Capture Mode 
(Rögzítési mód) 

Egyetlen Egy kép készítése 
2 mp időzítő Exponálás késleltetése 2 másodperccel 
5 mp időzítő Exponálás késleltetése 5 másodperccel 
10 mp időzítő Exponálás késleltetése 10 másodperccel 
20 mp időzítő Exponálás késleltetése 20 másodperccel 

Burst mode 
(Sorozatfelvétel) 

Ki Kikapcsolva 
3 3 kép / másodperc 
5 5 kép / másodperc 
10 10 kép / másodperc 
30 30 kép / másodperc 
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Car Mode 
(Autó mód) 

Be Bekapcsolva 
Ki Kikapcsolva 

License NoSet 
(Rendszámbeállítás) 

Return     OK Vissza / OK 
A      0      Del A-Z és 0-9 rendszám beállítás / törlés 
Del Aktuális állomány törlése? 

Date / Time 
(Dátum és idő) 

2016 / 02 / 24 Dátum beállítása 
04 : 24 : 39 Idő beállítása 
YY / MM / DD Formátum: ÉV / HÓ / NAP 

Auto Power Off 
(Automatikus kikapcsolás) 

3 Perc 3 perc tétlenség után kikapcsolás 
5 Perc 5 perc tétlenség után kikapcsolás 
10 Perc 10 perc tétlenség után kikapcsolás 
Ki Kikapcsolva 

Beep Sound 
(Hangjelzés) 

Be Bekapcsolva 
Ki Kikapcsolva 

Screensavers 
(Kijelző kikapcsolása) 

30 másodperc 30 másodperc tétlenség után a kijelző 
kikapcsol 

1 Perc 1 perc tétlenség után a kijelző kikapcsol 
3 Perc 3 perc tétlenség után a kijelző kikapcsol 
5 Perc 5 perc tétlenség után a kijelző kikapcsol 
Ki Kikapcsolva 

Frequency 
(Frekvencia - Csíkozódás-
csökkentés) 

50 Hz 50 Hz 

60 Hz 60 Hz 
Logo Watermark 
(Vízjel beégetése) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

Rotate 
(Forgatás) 

Ki Kikapcsolva 
Be Bekapcsolva 

Language 
(Nyelv) 

English Angol 
Francais Francia 
Deutsch  Német 
Espanol  Spanyol 
Italiano Olasz 
Portugues Portugál 
PycckNN Orosz 
Polski Lengyel 
Cesky Cseh 
Slovensky Szlovén 
Magyar Magyar 
Dansk Dán 
Nederlands Holland 
Türkce Török 

WIFI SSID A    a    0      Del A-Z, a-z és 0-9 karakter beállítás / törlés 
Return     OK Vissza / OK 

WIFI PASSWORD A    a    0      Del A-Z, a-z és 0-9 karakter beállítás / törlés 
Return     OK Vissza / OK 

Delete 
(Törlés) 

Aktuális törlése? Egy fájl törlése? 
Összes törlése? Minden állomány törlése? 

Format 
(Lemez formázása) 

OK Rendben 
Mégsem Megszakítás 

Default Setting 
(Gyári beálítások) 

OK Rendben 
Mégsem Megszakítás 

Version Model Aktuális modell 
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(Sziftver verzió) Version Szoftver verzió 
Date Dátum 
Firm Gyártó 

 
 
 

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. 
 
© Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
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