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Rendeltetésszerű használat: 
A készülék része egy színes kamera és egy mikrofon, amelyekkel AVI-formátumú videofelvételek (720 x 480 pixel), vagy 
fényképfelvételek (1280 x 1024 pixel) készíthetők.  A tároláshoz egy mikro-SD (2 GB-ig), vagy mikro-SDHC (16 GB-ig) 
memóriakártya használható (nem része a szállításnak). Az áramellátást a beépített, nem cserélhető, USB-n keresztül 
feltölthető akkumulátor biztosítja. 
Különleges külső kivitele folytán a készülék nem feltűnő, autó- vagy garázskapu-távvezérlőnek vélhető. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy büntethető cselekmény, ha idegen személyeket tudomásuk és beleegyezésük nélkül 
kamerával megfigyel. Vegye figyelembe annak az országnak a rendelkezéseit és előírásait, amelyikben a kamerát használja. 
A termék teljesíti az európai törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori 
tulajdonos márkaneve. 
Minden jog fenntartva. 
 
A szállítás tartalma 
• Mini DVR felügyelőkamera 
• Töltőkészülék 
• Használati útmutató 
 
Biztonsági előírások 

 
A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! 
A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! 
A szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi, vagy személyi 
károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia! 
 
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani és/vagy módosítani.  
• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. 
• A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség, mert ez által károsodhat. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, 
rázkódásnak, vagy közvetlen napsugárzásnak. 
• Ne vegye azonnal használatba a készüléket, amikor hideg helyről hozta be meleg helyiségbe. Az eközben 
keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a készüléket. Várjon, amíg a készülék átveszi a 
helyiség hőmérsékletét.  
• Karbantartás és szerelés csak szakszervízben végezhető. Soha ne szedje szét a készüléket. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak. 
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is 
megsérülhet. 
 
Kezelőszervek 
1 nyomógomb a készülék be-/kikapcsolására 
2 nyomógomb a felvételhez, ill. a video-/fényképfelvétel közötti 

átkapcsoláshoz 
3 Státusz LED 
4 mikrofon 
5 objektív 
6 mini-USB-hüvely 
7 reset gomb (süllyesztve) 
8 mikro-SD-/mikro-SDHC-memóriakártya nyílás 
 
A nyomógombok szándékosan nincsenek feliratozva, hogy észrevétlenül 
maradjon a készülék felügyelőkamera mivolta.  

 
 
Az akkumulátor töltése 
Szállításnál az akkumulátor üres, használat előtt töltse fel. Használja ehhez a veel szállított töltőkészüléket. Töltés alatt a 
sárga státusz LED világít. 
Vegye figyelembe a következőket: 
Gyenge töltöttségi szintű akkumulátor esetén a kamerát nem lehet bekapcsolni, illetve az automatikusan kikapcsol. 
 
Memóriakártya 
 
Mielőtt a készüléket bekapcsolja, helyezzen be mikroSD (HC) memóriakártyát. A készülék csak olyan mikroSD kártyát 
(max.2GB-ig) és mikroSDHC kártyát (max. 16 GB-ig) támogat, ami FAT32-re van formázva. 
 
Be-/kikapcsolás 
Először a fentieknek megfelelően helyezzen be egy memóriakártyát. 
 
• Nyomja meg az (1) nyomógombot kb. 2-3 másodpercig, amíg a státusz LED (3) kigyullad. A készülék ekkor üzemkész.  
• Kikapcsolás előtt fejezze be az esetlegesen folyamatban lévő felvételt. Ezután kb. 5 másodpercre nyomja le az (1) gombot, 
majd engedje fel. A LED (3) kialszik. 
 
Ha kb. 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, áramtakarékosság okából magától kikapcsolódik a 
felügyelőkamera. 
 
1. Fénykép-/Videófelvétel 
• Kapcsolja be a felügyelőkamerát a fentiek szerint.  
• Nyomja meg röviden a (2) gombot. A gomb minden egyes megnyomásakor állókép készül, és ezt a LED egyszeri villogása 
igazolja. A fénykép a memóriakártyán tárolódik. Ha a gombot 3 másodpercnél tovább tartja lenyomva, akkor videófelvétel indul 
és a LED 3-szor villog gyorsan egymás után, majd elalszik. A felvétel befejezéséhez nyomja meg egyszer röviden a gombot. 
 
Ha 30 másodpercen keresztül nem indítja el a felvételt, vagy nem nyom meg egyetlen gombot sem, a kamera 
energiatakarékosság okából kikapcsolódik. 
Amikor a memóriakártya megtelik, a felvétel automatikusan leáll. Ugyanez történik, ha kimerül a felügyelőkamera 
akkumulátora. 
 
USB csatalkozás 
A felügyelőkamerát USB csatlakozón keresztül számítógéphez csatlakoztathatja (operációs rendszer: Windows 2000/ME/XP), 
hogy a felvételeket a merevlemezre mentse. A készüléket a rendszer automatikusan felismeri cserélhető lemezként, és a 
„Sajátgép”-ben található ezután meg, mint külön meghajtó. Ezután a rajta lévő fájlokat lejátszhatja és másolhatja is. 
 
Fénykép-/Videólejátszás 
Mentse el először a fájlokat a számítógép merevlemezére.Amennyiben a számítógép nem tudja lejátszani a videófájlokat, 
telepítse a VLC médialejátszót, amelynek legújabb verzióját a www.videolan.org weboldalról ingyenesen tölthet le. 
 
A pontos idő és a dátum beállítása 
A www.sibus.eu/support weboldalon a letöltéseknél a „Digitalrekorder” bejegyzés alatt lehet letölteni a szükséges szoftvert (BS 
Keychain Software)  Töltse le, nyissa meg és a „TAG.txt” fájl segítségével állítsa be a dátumot és időt a következők szerint: 
• Egy szövegszerkesztő (notepad) segítségével hozzon létre egy szöveges fájlt „TAG.TXT“ névvel. 
• A szöveges fájlban három szöveges sornak kell szerepelnie a következő információkkal (figyeljen a pontos írásmódra): 
 
[date] 
2013/01/01 
10:16:00 
 
Ügyeljen arra, hogy egy ,,normál" szöveges fájlt készítsen. Használja ehhez lehetőleg a Windows egyszerű 
szövegszerkesztőjét („Editor“), és nem szövegszerkesztő programot (pl. Word, OpenOffice stb.). Másolja ezt a „TAG.txt”-t  a 
memóriakártyára a főkönyvtárba (ne almappába). Ha a készülék újraindul, akkor átveszi az aktuális dátumot. 
 



A felügyelőkamera elolvassa a szövegfájlt, és beállítja a belső óráját. Ezt követően a szöveges fájl törlődik, hogy a következő 
bekapcsolásnál ne kerüljön ismételt beolvasásra. 
 
Reset (visszaállítás) 
A süllyesztetten elhelyezett kis reset-nyomógombbal (7) lehet visszaállítani a felügyelőkamerát. 
A gombot pl. egy fogpiszkálóval, gemkapoccsal nyomhatja meg; óvatosan bánjon vele, ne alkalmazzon erőszakot! 
 
Ötletek és tanácsok 
• A memóriakártya berakása és kivétele előtt a kamerát mindig kapcsolja ki. Ellenkező esetben adatvesztés jöhet létre. 
Akár a memóriakártya fájlrendszere is megsérülhet. Ezt követően a memóriakártya formatálására van szükség, amit a 
Windows segítségével végezhet el, mert a felügyelőkamera nem rendelkezik formatálási funkcióval. 
• Amennyiben webkameraként használja a készüléket, vigyázzon arra, hogy a hangrögzítéshez a Windows hangjellemzőinek 
megfelelő mikrofont használjon. 
• Ha át kell kapcsolni a webkamera-funkcióra, ahhoz benn kell lennie egy memóriakártyának a felügyelőkamera kártyarésébn. 
Máskülönben nem lehet aktívvá tenni a webkamera-funkciót. 
• Ha a felügyelőkamera akkumulátora kimerült vagy majdnem kimerült, akkor nem lehet bekapcsolni a felügyelőkamerát. 
 
Karbantartás és tisztítás 
A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. A termék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó részek. 
Az akkumulátor be van építve, nem cserélhető. 
Óvatosan tisztítsa a felügyelőkamera felületét.  Puha, tiszta és száraz törlőkendőt használjon. 
A port egy hosszú, puha szőrű ecsettel is eltávolíthatja. 
Ne használjon agresszív tisztítószereket, mert azok a házat elszínezhetik. 
 

Eltávolítás 
Elektronikus termékeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.  
Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.  
 

 
Műszaki adatok 
Alkalmazható memóriakártya:  mikro-SD (max. 2 GB)/mikro-SDHC (max. 16 GByte) 

(nem része a szállításnak) 
USB-port:   USB2.0/1.1 
videofelvétel:  720 x 480, 30 kép/másodperc, AVI 
képfelbontás:  1280 x 1024 pixel 
beépített mikrofon:  igen 
felbontás webkamera üzemmódban: 640 x 480, 30 kép/másodperc 
tápáramellátás:  beépített akkumulátor (280 mha, üzemi feszültség: 3,7 V) 
méretek:   kb. 50 x 32 x 15 mm (H x Ma x Sz) (kulcskarika nélkül) 
súly:   kb. 20 gramm (kulcskarika nélkül) 


