
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Bűnüldözési Hang – és Videó felvevő 

Használati Útmutató 

 

VER 2.0 



Bevezetés 

 

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik a bűnüldözési rögzítőnket választották. 
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és tegye el, 
hogy bármikor segítségére lehessen szükség esetén.  

 
 Cégünk jogában áll a kézikönyv releváns tartalmának helyes interpretálása, ha 

nem kapunk értesítést változásról. 

 

Ez a kézikönyv termékünk helyes használatának leírására szolgál. A termék 

funkcionális jellemzőit röviden bemutatjuk: a teljesítményi indexet, a 

megjelenési struktúrát, a használati működést és azokat a dolgokat, amikre 

figyelnünk kell. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet használat előtt.  

 

Eszközhiba vagy bármilyen kérdés esetén kérjük időben keresse cégünket. 

Javaslatokat és kritikákat szívesen várjuk és meghallgatjuk.  

 

 

Figyelem: 

1. Kérjük, hogy az eszközt tartsa távol bármilyen tűzforrástól. 

2. Óvja az LCD képernyőt és kamera lencsét az erős napsugárzástól. 

 

Amire érdemes figyelni: 

1. Speciális elektromágneses hullámok frekvenciája befolyásolhatja a kép 

minőségét 

2. Mielőtt elkezd dolgozni a termékkel, készítsen egy próba videót, hogy még 

jobban elsajátítsa a termék használatát. 

3. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor kérjük töltse fel, mielőtt 

újra használná. 

4. Ha a termék elromlana, akkor kérjük ne szerelje szét és próbálja 

megjavítani. A termék javítását csak a kijelölt karbantartó személy végezheti el. 

5. Ha bekapcsolta a terméket és az eszköz képernyőjén színhibát tapasztal, 

akkor   kérjük nyomja meg újra a bekapcsoló gombot, majd az eszköz 

képernyője újra normális színű lesz.



-1-     Eszköz főbb részei                                                            

 

 





 -2- Használati útmutató  

Bekapcsológomb 
Röviden nyomjuk: indításkor a képernyő mentés funkció be/ki kapcsolását 

aktiválja, eszköz leállításakor pedig nincs funkciója. 

Hosszan nyomjuk: ha 3 másodpercig hosszan tartjuk a gombot, akkor az eszköz 

kikapcsol. 

 

Távbeszélő gomb 
Röviden nyomjuk: A váll mikrofon funkcióját kapcsolja be a távbeszélő vonalat 

használva, ami hozzá van csatlakoztatva. 

 

Videó rögzítő gomb/Világító gomb 

Röviden nyomjuk: Indításkor a videórögzítés ki/be kapcsolását aktiválja 

Hosszan nyomjuk: Ha hosszan nyomjuk, akkor elkezdődik a videófelvétel 

 

Kamera gomb 
Röviden nyomjuk: Készenléti állapotban, ha röviden megnyomjuk a gombot, akkor 

fényképeket készíthetünk. Ha videórögzítés közben nyomjuk meg, akkor elmenti a 

felvételt.  

Hosszan nyomjuk: A lámpa ki/be-kapcsolását aktiválja. 
 

Hangrögzítő gomb 
Röviden nyomjuk: Készenléti állapotban a hangrögzítés funkciót ki- és bekapcsolhatjuk. 

 

IR / lézer 
Röviden nyomjuk: Készenléti állapotban a lézerfényt tudjuk bekapcsolni  

Hosszan nyomjuk: Készenéti állapotban az éjszakai infravörös módot tudjuk 

aktiválni 

 

Multifunkcionális interfész 

Csatlakoztatás: Tudjuk csatlakoztatni távbeszélőhöz, külső kamerához, 3G/4G-s vezeték 

nélküli átviteli modulhoz stb. 

 

HDMI 
Csatlakoztatás: Csatlakoztassuk HD képernyőhöz, HD kimenetelű interfészhez . 

 

USB 
Csatlakoztatás: adatátvitel interfészen, töltés interfészen keresztül . 
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Menü gomb/Jóváhagyás gomb 

Röviden nyomjuk: Készenléti állapotban a menü beállításokba léphetünk be. Menü beállításnál 

vagy a fájl választás módba, ha röviden megnyomjuk a gombot, akkor jóváhagyhatunk vele. 

Hosszan nyomjuk: Készenléti állapotban a riasztót aktiválhatjuk. Ilyenkor a készülék riasztó 
hangot ad ki, és a zseblámpa üzemmód is bekapcsol. 

 

Fel gomb 

Röviden nyomjuk: Menüválasztás vagy fájlválasztás módban, rövid nyomás hatására videórögzítés 

közben a készülék megjelöli a kulcsfontosságú rögzített fájlt, és a jobb alsó sarokban egy sárga 

csillagot tesz a képernyőre. 

Hosszan nyomjuk: Készenléti vagy videó rögzítő állapotban hosszú gombnyomás hatására 0-16-szoros 

szabályozható digitális ráközelítést végezhetünk. 

 

Le gomb 

Röviden nyomjuk: Menübeállításnál vagy fájlválasztásnál lefelé haladhatunk, ha megnyomjuk röviden  

Hosszan nyomjuk: Készenléti vagy videó rögzítő állapotban hosszú gombnyomás hatására 0-16-szoros 
szabályozható digitális ráközelítést végezhetünk. 

 

Vissza/Visszajátszás gomb 

Röviden nyomjuk: Menüválasztás vagy fájlválasztás módban visszatér az előző 

munkafolyamathoz. Készenléti állapotban rövid gombnyomás hatására a készülék a 

lejátszás menübe lép be, ahol lejátszhatjuk a videókat, képeket és hangfájlokat.  

Hosszan nyomjuk: Készenléti állapotban a felvétel tartalmát lejátssza egy kattintásra.  
 

Újraindítás gomb 
Röviden nyomjuk: Eszközhiba vagy összeomlás esetén újra indítja az eszközt 
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   -3- Teljesítmény index  
 

Cikk Technikai paraméterek 

Chip Ambarella A7 master chip 

Kompatibilis operációs rendszer Windows 7/98/2000/ME/XP/8/10 

Szenzor CMOS 

Képernyő 2.0 hüvelyk full HD LCD kijelző 

Kamera szög F2.5 iris diaphragm,I70° széles szög,16X digitális zoom 

Videó képkocka sebessége 30 kocka/mp, 60 kocka/mp 

Videó formátum MOV H.264 tömörített formátum 

Videó képfelbontás 2304*1296 30P (állítható multi készülék) 

Fotó formátum .JPG 

Fotó képfelbontás 33millió pixel, állítható multi készülék 

Tárolás kapacitás Belső kártya 16GB(kibővíthető 128GB-ra) 

Online méret L85*W62*H31mm 

Súly 155g+15g (eszköz+hátsó tár) 

Akkumulátor kapacitás Duális akkumulátor, egy akkumulátor 1950mAh 

Különleges alap Készenléti akkumulátor és töltő csatlakoztatható egyszerre 

Készenléti idő Egyedül 100 óra 

Folyamatos töltési idő 9 óra (eddig töltsük az eszközt) 

Teljes töltési idő <4 óra 

Másodlagos fényforrás   Infravörös fény, világos fehér fény, lézer pozícionáló 

Éjszakai látásmód látótávolság 10M 

 Működési környezeti hőmérséklet -30-55°C 

Működési relatív páratartalom <93% 

Tárolásihőfok -40-60°C 

Védelmi szint IP68 

Esés elleni fokozat 2.SM 
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 -4- Alapvető működés  

1, BE/KI 

Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a bekapcsolás gombot az eszköz indításához, és 

lépjen be a készenléti állapotba: ha bármelyik állapotban megnyomjuk újra hosszan 3 

másodpercig a gombot, akkor az eszköz kikapcsol. Indítási állapotban rövid 

gombnyomással be- és kikapcsolhatjuk a képernyő mentést. 

 
2, Videó rögzítés 

 Az eszköz bekapcsolása után lépjen be a készenléti előnézeti állapotba, nyomja meg a 

videó rögzítés gombot a videó készítéséhez: ilyenkor az eszköz röviden rezegni fog 

kétszer, és a piros kör az eszköz tetején hosszan világítani fog videófelvevés közben. Ha 

újra megnyomjuk a videó rögzítés gombot, akkor az eszköz újra vibrálni fog kétszer 

röviden, és a videórögzítést befejezi és elmenti. 

Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan 2 másodpercig a videó rögzítő gombot, 

majd az eszköz bekapcsol és automatikusan elkezdi a videó rögzítést. Ha el szeretnénk 

menteni a videót vagy megállítani a felvételt, akkor hasonlóképpen kell eljárnunk, mint a 

fent említett módszernél. 

 
3. Hang rögzítés 

Bekapcsolás után lépjen be a készenléti előnézeti állapotba, nyomja meg a rögzítő 

gombot, majd az eszköz röviden kétszer vibrálni fog, a sárga kör a tetején világítani fog, 

és megjelenik a képernyőn a hangrögzítés állapotát jelzőkép. Rögzítés közben ha újra 

megnyomjuk a rögzítés gombot, akkor a felvételt megállítjuk és elmentjük. 

 
4, Fénykép készítés 

Bekapcsolás után lépjen be a készenléti előnézeti állapotba, nyomja meg a kamera 

gombot kép készítéséhez videó rögzítési módban, majd a kamera gomb újra 

megnyomásával képeket készíthetünk. 

 
5, Infravörös kamera funkció 

Nyomja meg hosszan az infravörös lámpa gombot manuálisan a ki és bekapcsoláshoz. 

Alacsony megvilágítási környezetben az infravörös kamera mód bekapcsol, majd fekete 

fehéren fog rögzíteni. 

 

6, Távbeszélő funkció 
Egy speciális távbeszélő vonalat használhatunk távbeszélésre (a távbeszélő vonal 

opcionális) 
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7, Fókuszálás 

Készenléti vagy videórögzítő állapotban nyomja meg hosszan a fel gombot a fókuszáláshoz 

közelre, vagy a le gombot a fókuszáláshoz távolra. 0-16fókusztávolságra mozgathatjuk a 

kamerát. 

 
8, Előre – és hátra tekerés 

Videó lejátszás állapotban, ha röviden megnyomjuk a fel és le gombokat, akkor a 

felvételt előre és hátra tudjuk tekerni. Ha újra megnyomjuk röviden valamelyik gombot, 

akkor kétszeres sebességgel fogja tekerni a felvételt. A sebességi ráta 2X – 128X. 

 

9, Visszajátszás egy kattintásra 

Az eszköz képes „egy kattintás visszajátszásra” és „helyi visszajátszásra” is 

készenléti állapotban. Nyomjuk meg hosszan a Vissza gombot, majd az eszköz 

automatikusan visszajátssza a legutolsó képet. Ha szelektív visszajátszást 

szeretnénk, akkor röviden nyomjuk meg a Vissza gombot, ezzel visszatérve a 

lejátszás menübe. 

 
(1) Videó rögzítés visszajátszás 

 Készenléti állapotban nyomja meg a visszajátszás gombot, hogy a visszajátszás menübe 

lépjen, majd válassza a videó rögzítő visszajátszás módot. Nyomja meg a fel/le gombokat, 

hogy kiválassza melyik videót szeretné megnézni, majd nyomja meg a jóváhagyás gombot a 

megtekintéshez. 

 

       
(2) Képek visszanézése 

Készenléti állapotban nyomja meg a visszajátszás gombot, hogy a visszajátszás menübe 

lépjen, majd válassza a fénykép készítő visszajátszási módot. Nyomja meg a fel/le 

gombokat, hogy kiválassza melyik képet szeretné megnézni, majd nyomja meg a jóváhagyás 

gombot a megtekintéshez. 

  
 

06 



(3) Hangfelvétel visszajátszás 

 
Készenléti állapotban nyomja meg a visszajátszás gombot, hogy a visszajátszás menübe 

lépjen, majd válassza a hangrögzítő visszajátszási módot. Nyomja meg a fel/le gombokat, 

hogy kiválassza melyik hangfelvételt szeretné lejátszani, majd nyomja meg a jóváhagyás 

gombot a meghallgatáshoz. 

 

 
 

10. Kamera formázása 
. 
Csatlakoztassa a kamerát a számítógéppel. Nyissa meg a „Sajátgép” opciót, majd 
kattintson a „Törölhető Lemez” opcióra. Válassza az ”exFAT” fájlt és kattintson a 
„Start” lehetőségre, hogy formázni tudjon minden fájlt a kamerán. 
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 -5- Menü paraméter beállítások  

UI: Miután bekapcsolta az eszközt, nyomja meg a jóváhagyás gombot készenléti 

előnézeti állapotban, így a paraméter beállításokhoz kerül. Válassza ki azt a paramétert, 

amelyiket módosítani szeretné, majd nyomja meg a jóváhagyás gombot. Nyomja meg a 

fel/le gombokat, hogy a megfelelő paramétert kiválaszthassa, majd újra nyomja meg a 

jóváhagyás gombot. A fel/le gombot segítségével módosíthat más opciókat is, és a 

vissza gomb megnyomásával előnézeti állapotba kerülhet vissza. 

 

1, Videó felbontása 

Az eszköz hét féle videófelbontással rendelkezik: “2560*1080P 30P, 2304*1296 30P, 

1920*1080 30P, 1280*720 30/60P, 848*480 30/60P" Minél nagyobb az érték, annál 

jobb a felbontás. Minél nagyobb a fájl ugyanolyan mennyiségű akkumulátorral és 

memóriával, annál rövidebb a felvételi idő. A számbeli kis értékek épp ellenkezők: az 

alapértelmezett a (1920*1080)/30P. 

 

 
2, Videó minősége 

Háromféle videó minőség van: „S” jó, jó és normális” minőségek. Az alapértelmezett videó 

minőség az „S jó” 

 

.  

 

3, Fotó mérete 

Hatféle fénykép méret van: “33M, 16M, 12M, 8M, SM, 3M”. Megközelíthetőleg 3 milliótól 
31 millió pixeleket képviselnek. Az alapértelmezett fénykép méret 33M.  
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4. Fotó minősége 

Háromféle fénykép minőség van: „S” jó, jó és normális” minőségek. Az alapértelmezett 

fénykép minőség az „S jó”. 

 

  

 

5. Fotó mérete 

Hatféle fénykép méret van: off,5pcs,10pcs,15pcs,20pcs,25pcs”. Készenléti állapot vagy 

felvétel közben, ha megnyomjuk a kamera gombot, akkor egyszerre több képet is 

készíthetünk. Az alapértelmezett automatikus képkészítés ki van kapcsolva.  

 

   

6, Automatikus képkészítés 

Az automatikus képkészítésnek hat opciója van: kikapcsolva, 3 mp, 5 mp, 10 mp, 30 

mp, 60 mp. Miután bekapcsoltuk az automatikus képkészítést, az eszköz időnként 

képeket készít magától. Az alapértelmezett automatikus képkészítés ki van kapcsolva.  
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7, LCD fényerő 

A kép fényerősségére három opciónk van: erős, közepes, alacsony. A kép fényessége az LCD 

képernyő világosságára vagy sötétségére utal. Az alapértelmezett fényerő közepes.  

 

       
 

8, Hangerő 

A hangerő szabályozását három kategóriába soroljuk: kikapcsolt állapot, alacsony, magas. A 

hangerő mérete a rögzített videó hangjának méretére utal. Az alapértelmezett hang méret 

közepes. 

    
 

9, Fényerősség 

A fényerőt ’magas, közepes és alacsony’ mértékekben mérjük. A fényerő a fény és árnyék 

intenzitására utal külső környezetben. Az alapértelmezett fényerő alacsony. 
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10, Időtartam 

Az időtartam lehet 5 perc, 10 perc, 15 perc és 30 perc.Az időtartam arra utal, hogy hány 

percnyi videó menti el automatikusan a fájlt. Az alapértelmezettidőtartam 15 perc. 

 

 

 

11, Infravörös kapcsoló 

Az Infravörös kapcsolónak manuális és automatikus lehetőségei vannak. Amikor 

automatikus infravörös módra kapcsolunk, akkor az infravörös fény automatikusan 

érzékeli a külső fényt és árnyékot, és a kép fekete-fehéren jelenik meg. Ha hosszan 

megnyomjuk az infravörös lámpát, akkor a manuális üzemmód bekapcsol. Az 

alapértelmezett infravörös kapcsoló manuális. 

 

 
 

12, Érzékelő 

Az érzékelőnek 4 opciója van: kikapcsolva, alacsony, közepes, magas. Ha az eszköz 

nem mozog, akkor bekapcsolja a videó rögzítés funkciót, és a közelében elhaladó 

tárgyakat felveszi és elmenti a felvételt. A magas, közepes és alacsony fokozatok az 

eszköz érzékelésétre utal. Az alapértelmezett érzékelés ki van kapcsolva. 
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13, Videó előfelvétel 
Videó előfelvétel opciói a be és kikapcsolt állapotok. Úgy tudunk előfelvételt készíteni, 
hogy megnyomjuk a videó gombot mielőtt az 5 másodperc megjelenik a képernyőn. Az 
alapértelmezett videó előfelvétel ki van kapcsolva. 
 

 
 

14, Videó utófelvétel 
 A videó utófelvétel lehet kikapcsolva, 10 mp, 20 mp, 30 mp, 60 mp, 300 mp. Ezek a 
számok arra utalnak, hogy mennyi idő múlva szeretnénk elkészíteni a felvételt. Az 
alapértelmezett videó utófelvétel ki van kapcsolva. 
 

     
 

15, LCD Automatikus kikapcsolás 
Az LCD auto kikapcsolás lehet 30 mp, 1 perc, 3 perc és 5 perc is. Ez a funkció azt 

jelenti, hogy miután az eszközt nem használjuk, a képernyő automatikusan lezárul. Az 
alapértelmezett LCD autó kikapcsolás 3 perc. 

 

  
 

16, Automatikus kikapcsolás 

Az automatikus kikapcsolás megtörténhet 3 perc, 5 perc és 10 perc után beállítástól 
függően. Ha az eszközt nem használjuk, akkor a beállított idő letelte után automatikusan 
leáll. 
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17, Autó DV 

Az autó DV-nek kikapcsolt és bekapcsolt állapota lehet. Amikor az eszközt az autóban 
töltjük, akkor automatikusan elkezd videót rögzíteni 10 másodperc után, majd 
automatikusan leáll. Az alapértelmezett Autó DV ki van kapcsolva. 

 

      
 

18, Loop videó 
A loop videó be – és kikapcsolt állapotban lehet. Ha az eszköz memóriába megtelik, 

akkor már nem tud több fájlt tárolni. Ilyenkor nyissuk meg a loop videó beállításokat, 
majd a rendszer automatikusan kitörli a videó első 5 percét, és folytatja a rögzítést. Az 
alapértelmezett loop videó ki van kapcsolva. 

 

 
 

 
19, GPS 
  

A képernyő jobb felső sarkában láthatjuk világoskék betűkkel a GPS szót. A GPS 
jelerőssége jó, azonban ha a GPS ikon pirossá válik az azt jelzi, hogy gyenge a jel. Az 
alapértelmezett GPS ki van kapcsolva. 
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20, Alapértelmezett beállítás 
Az alapértelmezett beállításokat manuálisan ki - és bekapcsolhatjuk. Ha a bekapcsolást 
választjuk, akkor a rendszer visszaállítja a paramétereket a gyári beállításokra. 
 

 
 
21, Verzió 

Mielőtt a gyárból kikerülne az eszköz, a szoftver verziójának a számát beleírják 

év/hónap/nap formátumban. 

 
 
22, Nyelv kiválasztása 
Kétféle nyelv közül választhatunk: kínai vagy angol. Az alapértelmezett nyelv az angol. 
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 -5- Szoftver telepítése és használata                                                                    
  

1. Lépjen ki a számítógép anti-vírus szoftveréből telepítés 

előtt, majd győződjön meg számítógépe operációs 

rendszeréről. Szoftverünk kompatibilis Windows 

98/2000/XP/Windows7/8/10 stb. operációs rendszerekkel.  

Windows rendszernél szükség van telepítés előtt Win8 

vagy azutáni illesztőprogramra. Szükség lesz digitális 

aláírásra telepítés előtt.   

Kattintson a „Sajátgép” opcióra, majd kattintson a 

„Tulajdonságok” fülre, hogy megbizonyosodjon a szoftvere 

verziójáról.  Ellenőrizze számítógépe adatait. 

 

 

 

 

 

2. Helyezze be a CD-t a meghajtóba, nyissa meg, kattintson 

 duplán a „Sajátgép” menüpontra, majd a CD megnyitása pontra. 

 Keresse meg a telepítő fájlt, ahogy azt a képen is láthatja.

 
 
 
 

3.  Kattintson duplán az „Install” parancsra az útmutató 
alapján, 
  majd kattintson a „Next” gombra az automatikus 
telepítéshez  
  (lásd a képen) 
 
 
 
 
 
 
4. Ha újra a „Next” gombra kattint, akkora következő 
   interfész jelenik meg (lásd a képen). 
     Kattintson a „Finish” gombra a telepítés        
befejezéséhez. 
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5. Miután háromszor a „Next” gombra kattintott, a 
szoftver telepítő felszíne automatikusan megjelenik. 
Várjon pár másodpercet, majd kattintson újra a „Next” 
gombra. Miután ötször egymás után rákattintott a „Next” 
gombra, a következő felület jelenik meg (lásd a képen). 
 
 
Ui: Kérjük, hogy a C meghajtóra telepítse a szoftvert, és 
ezt ne változtassa meg, majd kattintson a „Next” gombra 
a következő lépéshez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Számítógép szoftver bejelentkezés: csatlakoztassa a 
rendőrséfi kamerát a számítógéphez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Az eszköz automatikusan bekapcsol. Kattintson duplán 
a telepített szoftver ikonjára a számítógépén, majd a 
következő felület jelenik meg. (A legfrissebb verzió a 
V1.09 verzió, amit a bal alsó sarokban láthat).   
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8. Kezdeti jelszó: 000000 
   A vásárlók 2 típusba sorolhatók: Adminok és Felhasználók. 
   Admin: Minden felülethez van hozzáférése, módosíthatja az 
eszköz beállításait (pl. idő, eszköz szám, rendőrök száma, 
bejelentkezési jelszó, dokumentum funkciók, stb).  
  Felhasználó: Csak olvasni tudja az U lemezt. Fájlok keresése, 
beállítások megváltoztatása vagy egyéb opciók szürkén lesz 
látható számára. 
 
 
 
 
A következő lépés egy speciális funkció: 
 
9. Kattintson az eszköz csatlakoztatására, majd a belépésre. Belépés után az eszköz 
automatikusan átírja az órát a pontos jelenlegi időre. (Kérjük, ellenőrizze, hogy a 
számítógépen helyes-e az időbeállítás). Ezután kattintson a ’Confirm” gombra. 
 

 
 
10. Kattintson az U lemezre. Ilyenkor megjelenik egy kérdés, hogy meg akarja-e nyitni a 
lemezt vagy sem. 
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11.  Kattintson a „Yes” gombra az U lemez megnyitásához. Ha megtalálta a számítógépen 
a törölhető lemezt, akkor ellenőrizni tudja a az eszközön a fájlokat. 
 

    
 

 
12. Válassza ki, hogy hova mentse el a fájlokat a gép. 
 

     
 
 
13. Győződjön meg róla, hogy a helyes meghajtóra tölti fel a fájlokat, majd kattintson a 
’Search File” opcióra, majd a „Search”, „Select All” és ’Upload” opciókra. 
 

     
 
14. Egy emlékeztetőt fogunk kapni, hogy törölni szeretnénk-e a fájlt az eszközben vagy 
sem. Ha a „Yes” opcióra kattintunk, akkor kitöröljük a fájlokat, ha a „No” opcióra, akkor a 
fájlok megmaradnak az eszközöm feltöltés után is. 
 

18 



 

 

 

 
15. Kattintsunk a „Yes” opcióra, és a fájl feltöltődik a meghajtóra, amit kiválasztottunk. 
Feltöltés után kattintsunk újra a „Yes” gombra, hogy befejezzük a feltöltési műveletet.  

 

 

 

 
16. Ha az eszköz számát vagy a rendőrök számát szeretné megnézni, akkor kattintson a 
„Setting” gombra az azonosítója beírása után. 

 

 

 

 
 
17. Ha szeretné megváltoztatni jelszavát, akkor először írja be új jelszavát kétszer, majd 
hagyja jóvá. Ezután már az új jelszóval tud belépni. 

 

 

 

 
 
 
Saját módszere alapján is tesztelheti az eszközt, nem kötelező az utasításainkat követni. Ui.: 
Ha bármilyen hibát vagy észrevételt tapasztal, kérjük próbáljon ki más USB interfészt vagy 
számítógépet. 
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 -6-                     Gyakori problémák és megoldások  
 

Probléma 
jelensége 

Probléma diagnózisa Probléma megoldása 

 
 
 

Az eszköz 
nem kapcsol 

be 

Lemerült akkumulátor Töltés 4 órán át 

Eszköz védelem Indítsa újra az újraindítás gombbal 

Eszköz védelem 
Használjon USB kommunikációs 

csatornát az eszköz és a 

számítógép csatlakoztatásával. 

Aktiválja az eszköz újraindítást. 

Az eszköz 
működési ideje 
rövid 

 

Alultöltöttség Töltés több, mint 4 órán át 

Amikor 

adatokat 

másolunk át a 

számítógépre, 

az eszköz 

meghibásodik 

A számítógép USB 

interfésze hiányos 

 

Csatlakoztassa a számítógépet 

az USB interfész hátuljához 
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