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Kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és tegye el, hogy 

bármikor segítségére lehessen szükség esetén. A használati útmutató tartalma előzetes 

értesítés nélkül megváltoztatható. 
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TF kártya  

LED jelző 

Infravörös fényjelzők 

Vörös-kék fényjelzők 

Bekapcsoló gomb 

Fotó gomb 

Lencse 

Wi-Fi gomb 

Type-C csatlakozó 

OLED kijelző 

1.) Működési mód 

2.) Videó felbontás 

3.) Felvételi idő

 
1.) Működési mód  4.) Tárhely

 
1.) Működési mód  5.) Akkumulátor töltöttség

 
1.) Működési mód  6.) Pontos idő

 
1.) Működési mód  

I. Eszköz ismertetése 

 

A testkamerák videó,- kép,- és hangrögzítésre alkalmas, mozgatható készülékek. LCD 

monitorral felszerelt, gombokkal egyszerűen kezelhető kompakt eszköz. A testkamerák 

általában rendőrség, biztonsági cégek és egyéb rendvédelmi szervek által használt eszközök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reset gomb 

Video gomb 
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II. Használat 

 

1. Töltés 

Az eszköz beépített, újratölthető Lítium akkumulátorral rendelkezik. Első használat előtti 

töltéskor a következőket vegye figyelembe: 

-Az USB kábelt egy adapterhez, vagy PC-hez csatlakoztassa a töltéshez. 

-Töltés közben is használható az eszköz. 

-A piros fényjelző jelzi a töltést, majd a zöld fényjelző a feltöltött állapotot (3-4 óra). 

 

2. Ki/Bekapcsolás 

Nyomja meg röviden a Bekapcsoló gombot, hogy bekapcsolja az eszközt. Kb. 3 másodperc 

múlva a fényjelző zölden fog világítani, majd belép készenléti állapotba. 

 

3. Videórögzítés 

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a Rögzítő gombot. A fényjelző zölden lassan villog. 

Rögzítés közben nyomja meg a gombot, hogy befejezze a felvételt és lementse azt. A 

fényjelző elalszik. A rögzített videók automatikusan mentésre kerülnek. Loop módban a 

felhasználó kiválaszthatja a rögzített fájlok hosszát. 

 

4. Wi-Fi 

Készenléti állapotban hosszan nyomja meg a Wi-Fi gombot 3 másodpercig. A fényjelző zölden 

villog, a kijelzőn pedig a Wi-Fi kapcsolat jelenik meg. Telefon az APP-on keresztül csatlakozhat 

az eszközhöz. Hosszan nyomja meg a Wi-Fi gombot 3 másodpercig, hogy kikapcsolja a Wi-Fi-t. 

A kijelzőn a Wi-Fi kapcsolat jele eltűnik. Név: D1-*******, Jelszó: 12345678 

 

5. Fényképezés 

Készenléti állapotban és videófelvétel közben is tud fényképet készíteni, a Fénykép gomb 

megnyomásával. A zöld fényjelző egy villanással jelzi a fénykép elkészítését.  
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6. Beállítások változtatása 

A memóriakártya behelyezése után, csatlakoztassa az eszközt PC-hez. Az eszköz 

gyökérmappája automatikusan generálja a beállítások szöveges fájlját. Használja a 

billentyűzetét a beállítások módosításához. Pl. „Set video resolution, VIDEO_RESOLUTION=3”, 

ami azt jelenti, hogy a videó felbontása 1080P (0=2160P@24FPS; 1=1440P@30FPS; 

2=1296P@30FPS; 3=1080P@30FPS). 

PC-hez való csatlakoztatáskor az eszköz memóriakártyáján található videófelvételek a „Movie” 

mappában, a fényképek pedig a „Photo” mappában találhatók. 

 

7. Éjjellátó mód (infravörös lámpa) 

Hosszan nyomja meg a Fényképezés gombot 3 másodpercig, hogy bekapcsolja az éjjellátó 

módot, majd hosszan nyomja meg azt a kikapcsoláshoz. 

 

8. Piros-Kék fényjelző 

Röviden nyomja meg a Wi-Fi gombot, hogy bekapcsolja a piros-kék fényjelzőt, majd újra 

nyomja meg, hogy kikapcsolja azt. Ez a funkció a riasztáshoz, vagy fényjelzőként használható. 

 

 9. „Lopakodó” mód 

Videórögzítés közben nyomja meg hosszan a Videórögzítés gombot, hogy belépjen a 

„lopakodó” módban. Ekkor minden fényjelző kikapcsol az eszközön. Nyomja meg hosszan, 3 

másodpercig, hogy visszatérjen a normál fényjelző módba. 

 

 10. Reset 

Ha az eszköz rendellenesen működik, vagy nem működik, nyomja meg röviden a Reset  

gombot, hogy visszaállítsa az eszközt (a beállítások nem állítódnak vissza). 
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III. Hibaelhárítások 

 

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire: 

-Csatlakoztassa töltőhöz legalább 2 óra hosszára. 

-Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e. 

-Állítsa vissza, resetelje az eszközt. 

-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával. 

Hibába ütközik a PC-hez való csatlakozás: 

-Vizsgálja meg, hogy megfelelően csatlakozik-e a kábel az eszköz és a PC csatlakozókhoz. 

-Vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a PC USB drivere. 

 

Az eszköz infravörös lámpája nem működik: 

Ha az eszközt fizikai sérülés éri, az infravörös lámpa meghibásodhat és nem lehet azt 

kikapcsolni. Ekkor sokszor nyomja meg az infra kapcsolóját, majd próbálja az eszköz ki-be 

kapcsolását. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával. 
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LÁTÁSKÁROSODÁST OKOZHAT: 

NE VILÁGÍTSON KÖZVETLENÜL EMBEREK ÉS ÁLLATOK SZEMÉBE! 

 

IV. Biztonsági figyelmeztetések 

 

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben: 
1. A termék lítium akkumulátort használ, tehát ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt 

láng vagy hő hatásának. Továbbá ne tartsa huzamosabb ideig magas páratartalmú, 

vagy poros helyen. Ha hosszabb ideig nem volt használva az eszköz, először töltse fel 

használat előtt. Töltés során ne helyezze magas hőmérsékletű (45+ Celsius fok) 

helyiségbe, mert az akkumulátor felrobbanhat.  

 

2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek 

kicserélésével. 

 

3. Ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.). 

 

4. Óvja meg bármilyen nedvességtől, különösen a vízzel direkt módon való 

érintkezéstől. 

 

5. Ne helyezze instabil helyre (pl. instabil polc), óvja a rázkódástól. 

 

6. A felvételeit mindig mentse le egy külön adattárolóra, annak biztonságos megőrzése 

érdekében. 

 

7. Tartsa tisztán a készüléket és annak lencséjét, hogy a legtisztább felvételeket 

készíthesse. 

 

8. Jelszavát és felhasználóját tartsa biztonságban. 

 

 

 

V. Tartozékok 

 
-1*Testkamera 

-1*Töltő 

-1*USB kábel 

-1*Rögzítő csipesz 

-1*Kötél 

-1*Használati útmutató                                      (Opcionális: Tripod, Tasak, Autóstöltő) 
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VI. Paraméterek 
 

LCD kijelző 0.66 inch OLED single-color LCD 

Operációs rendszer Windows XP/7/8/10 

Méret 104*30*16mm ; 65g 

Képformátum JPEG 

Videóformátum MPEG-4 / H.265 

Videófelbontás 2560*1440, 1920*1080, 1280*720 

Fehéregyensúly Automatikus 

Képfelbontás 16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M 

Videó vízjel Beállítható 

Infravörös éjellátó Manuális / Auto 

Képkorrekció Beállítható 

Fókusz Fix 

Rezgéscsillapítás Elektronikus rezgéscsillapító, képstabilizáló 

Tárhely SD kártya (16GB - 256GB-ig) 

GPS Nem 

Akkumulátor 1400mAh, 1080p rögzítéssel (kikapcsolt fénnyel) kb. 6 óra üzemidő 

Speciális funkciók Infravörös éjjellátó, vörös-kék fényjelző, mozgásérzékelő 

Csak Audiorögzítés Nem 

Loop rögzítés Beállítható (folyamatos rögzítés, felvétel újraírással) 

LOG funkció Beállítható 

Titkosítás Támogatott 

Hőmérsékleti korlátok -20 – 60 C fok 

PTT funkció Nem 

Külső kamera Nem 

Távvezérlés Nem 

Wi-Fi Beállítható 

Dock töltő Nem 

 


