Mini HD kamera Zetta Z16
Használati útmutató

A szállító elérhetősége:
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu
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Gyors kezdetek
1) Töltse fel az eszközt USB kábel vagy autós adapter segítségével.
2) Helyezze be az SD-kártyát a készülékbe, majd kapcsolja be az ON/OFF

gombbal – zöld fényjelzés felvillan és a kamera automatikusan elkezdi a
felvételt (ha más színű fényjelzést észlel, akkor lapozzon a fényjelzések
leírásához).
3) A kamerán három mód van – állandó megfigyelés, mozgásérzékelő mód,
saját üzemmód. Csak akkor választhat közülük, hogy ha a kamera ki van
kapcsolva.
A saját üzemmód használatához telepítenie kell a „Widget“ nevű programot
a számítógépére. A programot a következő címen találja meg:
http://www.zetta.com.hk/
4) A rögzített videó felvételeket megtekintheti a számítógépén, ha csatlakoztatja
az USB kábel segítségével, vagy az SD kártyát helyezze be a számítógépbe.

1. Termék leírása

2. Funkciók
 Hurok felvétel – Ha a memóriakértya megtelt, a kamera felülírja a régi
felvételeket.
 Időcímke – Időcímkét helyez be a felvételekbe
 Rezgésérzékelés – A rögzítés akkor kezdődik, amikor az eszköz rezgést
érzékel.
 Mozgásérzékelés – A felvétel csak a mozgás érzékelése után indul el.
 Hang észlelése – A felvétel csak akkor kezdődik, mikor az eszköz hangot
érzékel.
 Automatikus üzemmód – Kiválaszthatja az eszköz automatikus ki és be
kapcsolását.
 Éjszakai vagy nappali üzemmód – A nappali vagy éjszakai üzemmódot
szükség szerint lehet kiválasztani.
 Automatikus fájlmegosztás, hézagok nélkül – a fájlok leválasztása nélkül
minden 10/15/20 percben.
 Tájolás – A kamerát fejjel lefelé fordítva is használhatja.
 Felbontás – 1280x720(720p) vagy 640x360(360p)
 Képsebesség – csökkentse a képsebességet, így több hely marad a
memóriakártyán
 Állítható videó gyorsaság – gyors/közepes/lassú
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3. Töltés
A videókamera belső, újratölthető akkumulátorral felszerelt. Ha először használja a
kamerát, vagy hosszabb ideig nem használta, legalább 6 órán keresztül töltse,
majd állítsa be az aktuális időt és dátumot a widget program segítségével (lásd:
„widget program PC-be“). A kamerát USB-kábel segítségével töltheti a
számítógépen keresztül, vagy hálózati adapterrel esetleg autós töltővel.
Töltés USB-n keresztül
Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez. Miután
csatlakoztatta a számítógéphez, az eszköz egy nagykapacitású pendrive-ként fog
működni. Ha az eszköz csatlakozott a számítógéphez akkor a kamera funkció nem
áll rendelkezésre.
Töltés hálózati vagy autós adapter használatával
Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábelhez, majd helyezze be az USBkábelt az autóadapterbe. A hálózati töltéshez csatlakoztassa a készüléke egy
hálózati adapter segítségével. A hálózati és az autó adapteren keresztül való
töltéskor a kamera funkció elérhető.

4. Felvétel
Kapcsolja be a kamerát az „ON/OFF“ gombbal
Felvétel indítása
Tartsa benyomva a „ON/OFF“ gombot, amíg a zöld fényjelzés nem világít. A
kamera azonnal elkezdi a felvételt, a zöld fényjelzés lassan villog.
Felvétel befejezése
Tartsa benyomva „ON/OFF“ gombot, amíg a zöld fényjelzés kialszik.
TIPP: Az SD-kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket

5. LED fényjelzés
Adapterhez való csatlakozás nélkül:
 Világít a zöld LED fényjelzés – kamera be van kapcsolva,
 Világít a piros LED fényjelzés – hiányzik az SD kártya, rossz a kártya,
megtelt a memória, az akkumulátor lemerült,
 Villog a zöld LED fényjelzés – a kamera felvételt készít
 Felváltva villog a zöld és a piros LED fényjelzés – az akkumulátor lemerült,
Adapterhez való csatlakozással:
 Világít a narancssárga LED fényjelzés – a készülék tölt, de nem készít
felvételt
 Világít a zöld LED fényjelzés – a készülék fel van töltve, a kamera nem készít
felvételt
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 Felváltva villog a narancssárga és a zöld LED fényjelzés – a készülék
töltődik, a kamera felvételt készít
 Villog a zöld LED fényjelzés – az eszköz feltöltve a kamera felvételt készít
 Világít a piros LED fényjelzés – hiányzik az SD kártya, rossz a kártya,
megtelt a memória
Számítógéphez csatlakoztatva:
 Világít a narancssárga LED fényjelzés – a készülék töltődik,
 Világít a zöld LED fényjelzés – a készülék fel van töltve.

6. Üzemmód módosítása
A kamerának 3 módja van – állandó megfigyelés, mozgásérzékelő mód, saját
üzemmód.
Ezeket az eszköz oldalán található gomb segítségével tudja változtatni.
TIPP: A saját üzemmód használatához telepítenie kell a „Widget“ nevű programot
a számítógépére. A programot a következő címen találja meg :
http://www.zetta.com.hk/
Mód tulajdonságai (az alapértelmezett mód beállítása a zárójelben van
megadva):
Megfigyelési Mozgási
Saját üzemmód
mód
mód
Videó minősége Magas
Magas
(Magas)/Közepes/Alacsony
Felbontás
640x360
1280x720
1280x720/(640x360)
Kép frekvencia
Magas
Magas
(Magas)/Alacsony
Beltéri világítás
50Hz
50Hz
(5OHz)/60Hz
Nappali/éjszakai Nappali
Nappali
(Nappali)/Éjszakai/Automatikus
üzemmód
átváltás
Tájolás
Normál
Normál
(Normál)/Fejjel lefelé
Időcímke
Engedélyezve Engedélyezve (Engedélyezve)/Tilos
Hurok felvétel
Engedélyezve Engedélyezve (Engedélyezve)/Tilos
Felvételi idő
20perc
15perc
10perc /(15perc)/20perc
LED fényjelzés
Be van
Be van
(Be van kapcsolva)/Ki van
kapcsolva
kapcsolva
kapcsolva
Hangvezérlés
Tilos
Tilos
Magas/Közepes/Alacsony/(Tilos)
érzékenysége
Rezgésérzékelés Nem áll
Nem áll
Magas/Közepes/(Alacsony)/Tilos
érzékenysége
rendelkezésre rendelkezésre
Rezgésérzékelés Nem áll
Nem áll
Gyors ébredé/
készenléti
rendelkezésre rendelkezésre (energiatakarékosság)
üzemmódban
Mozgásérzékelés Tilos
Tilos
Magas/Közepes/Alacsony/(Tilos)
érzékenysége
Automatikus ki és Tilos
Engedélyezve Tervezett felvétel/mozgó jármű/
bekapcsolás
álló jármű/(Tilos)
4. oldal

www.spystore.hu

TIPP: Hosszabb felvételi idő esetén válasszon alacsonyabb 640x360-es
videórögzítési minőséget.
Ha a kamera az autós adapteren keresztül csatlakozik az autóhoz, akkor
kiválaszthatja az automatikus kikapcsolási és bekapcsolási módot:
Jármű mozgásban van: A felvétel automatikusan elindul, amikor a jármű
mozgásba lendül. Amint a jármű megáll a felvétel befejeződik.
Álló jármű: A kamera automatikusan rögzít mikor a jármű álló helyzetben van. A
felvétel befejeződik ha a jármű elindul.
Mozgó és álló jármű: A kamera automatikusan rögzít a jármű mozgása es állása
közben.
TIPP: Másik módba való válltáshoz kapcsolja ki a készüléket.

7. Widget program PC-ben
Az egyéni üzemmód beállítása érdekében látogasson el a http://www.zetta.com.hk/
weboldalra, válassza a „Support“ fület, majd a „Downloads“ lehetőséget. Így
töltheti le a „Widget“ nevű programot a számítógépére.

TIPP: Ha egyéni üzemmódba vált, az eszközt mindig csatlakoztatnia kell a
számítógéphez, az USB kábel segítségével.
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A program sikeres telepítése után nyissa meg a program „Option“ szakaszát, majd
válassza „Custom mode“ lehetőségét, és a jobb sarokban található „Save Option“
gombbal mentse el a módosítást. Most a saját módjában bármikor elvégezheti a
beállításokat. Ezen szerkesztéseknél válassza a „Settings“ lehetőséget.
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8.Gyakori kérdések
„Hogyan lehet újraindítani az eszközt?“
Az eszköz újraindul a készülék alján található „restart“ gombbal. Az újraindításhoz
tartsa lenyomva ezt a gombot kb. 2 másodpercig.
„Amikor az eszközt PC-hez csatlakozik, a számítógép azt írja ki, hogy a
készülék nem észlelhető. Miért?“
Húzza ki az USB kábelt a számítógépből, majd csatlakoztassa újra.
„Hogyan lehet lejátszani a felvett videókat?“
A videót a számítógéphez csatlakoztatott USB-kábel segítségével játszhatja le.
Vagy az SD kártyával, amelyet behelyez a számítógépbe. A felvételeket a „ZETTA“
mappában találhatja meg.
„A rögzített video lassú vagy akadozott“
A behelyezett kártya rossz vagy lassú lehet (javasoljuk a Class 10 kártya
használatát). A behelyezett kártya nincs formázva, ezért ajánlott használat előtt
formázni a kártyát a számítógép segítségével.

9.Specifikációk
SD kártya maximális kapacitása
Felbontás
Videó formátuma
Támogatott PC operációs
rendszerek
Akkumulátor időtartama
Készenléti idő
Kamera látószöge
Akkumulátor kapacitása
Kapacitás
Eszköz mérete

64 GB
HD 720p (1280x720) vagy 360p (640x360)
AVI
Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X
Körülbelül 10 óra
90 nap (vibrációs üzemmódban)
160°
1200 mAh
30perc felvétel/körülbelül 0,1GB
10,2 x 4,3 x 1,9 cm

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.
Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az
info@spystore.hu e-mail címen.
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