
ALBRECHT MINI DV 100 WP 

Best-Nr 95 50 57 
 

 
A DV 100 WP egy olyan kis meretű kamera, amely kifejezetten 
alkalmas szabadban tortenı hasznalatra. Tarsunk lehet szarazon, 
vizen es levegıben. 
Jellemzői 
1. Beepitett 4GB-os memoriakartya. Ez Kb 2 oras 
felvetelt biztosit. 
2. Nagyon kis meret. Atmerıje 19mm x Hossza 68mm. 
3. Egyszerő kapcsolat a szamitogeppel. 
4. Unisex kivitel. 
5. Egyszerű kezeles. 
6. Ket zaro fedel valasztasi lehetıőseg. 
 

 

Nyitott fedel mikrofon nyilassal 
 
Ezt a fedelet akkor használja, ha hangot is 
akar felvenni. 
Maimális vízmélység 1 méter lehet! 
 
 
 
 
 

 
 
Zárt fedél nyílás nélkül 
 
Ezzel a fedéllel hangot nem tud felvenni. 
Maximális vízmélység 10 méter lehet. 
Vízvédelem IP68. 
 
 
 
 
 Figyelem!Figyelem!Figyelem!Figyelem!    

Mindket zaro fedel alatt gumi győrő talalhato. Ez biztositja a 
vizmentesseget. Fokozottan ugyeljunk az epsegere! Ha 
hosszabb ideig nem hasznalja a kamerat, lazitson a zaro 
fedelen. 
 
Akkumulator 
A/ Ha az eszkoz uzemkeptelen, toltse fel az akkumulatort. 
Az elsı harom alkalommal legalabb 12 oran at toltsuk, de 24 oranal 
tovabb nem szabad. 
Ezzel az akkumulatorabol a maximumot tudja kihozni. 
B/ A kamerat a hozzaadott USB kabellel a szamitogeprıl, vagy kulsı 
fali adapterrel / USB 5Volt / tudja tolteni. 
A tolteshez Kb. 1.5-2 ora kell. 
C/ Toltes kozben a piros indikator feny vilagit. Toltes vegen a zold 
indikator feny vilagit. 
D/ Ha az eszkozt sokaig nem hasznalta, elıszor tolteni kell. 
Szamitogep csatlakozas 
A/ Rendszerkovetelmeny 
1. CPU 1GHz vagy a folott 
2. Operacios rendszer: Windows 98/ME/XP/Vista/7 
3. USB 2.0 csatlakozas 
4. Minimum 512MB memoria 
B/ Csatlakoztatas 
1. Csavarja le a kameran a fedelet. Csatlakoztassa az USB kabelt a 
kamerahoz es a szamitogephez. 
2. A szamitogep egy uj meghajtokent fogja felismerni az eszkozt. 

3. Inditsa el a konyvtarban talalhato video fajlt. 
4. A jobb minısegő lejatszas erdekeben celszerő a video fajlt a 
merevlemezre menteni, es onnan lejatszani. 
5. A kamera eltavolitasa elıtt kattintson a „hardver eltavolitasa” 
ikonra. Ez utan huzza ki a csatlakozot. 
 
Műkodes 
A/ Az idı es a datum beallitasa 
1. Csatlakoztassa az eszkozt egy szamitogephez. Ekkor egy uj 
meghajto fog megjelenni. 
2. Az uj meghajto gyokerkonyvtaraban hozzon letre egy TXT 
dokumentumot. 
3. Nevezze at setdate.txt-nek. 
4. Nyissa meg az uj TXT fajlt. Irja be az aktualis idıt, datumot a 
kovetkezı modon. 
Pl: 13:59:01, 17, november, 2009,. Ezt a kovetkezı formatumban kell 
beirni: 20091117135901 
5. Mentse el az elkeszult szoveges fajlt. Majd huzza ki az USB 
kabelt./ hasznalja a biztonsagos hardver 
eltavolitas ikont / Az idı es datum beallitas a kamera kovetkezı 
bekapcsolasa utan lesz ervenyes. Ha megsem 
mutatja a helyes idıt es datumot akkor ismetelje meg a 3, 4 lepest. 
B/ Bekapcsolas es felvetel 
Korulbelul 1 masodpercig tartsa benyomva a bekapcsolo gombot / 
ON/OFF/RECORD/. 
A kek indikator feny folyamatosan vilagit. Ekkor egy inicializalasi 
folyamat indul. 
A felvetel elindul ha a zold indikator feny folyamatosan, a kek 
villogva vilagit. 
C/ Leallitas, mentes, kikapcsolas 
Felvetel alatt nyomja meg az ON/OFF/RECORD gombot 2-3 
masodpercig. 
Ekkor a zold es kek indikator fenyek kikapcsolnak. 
A keszulek automatikusan menti a felvetelt. 
Ha a kartya megtelik, a keszulek automatikusan kikapcsol. Ekkor uj 
felvetel nem lehet inditani. 
Reset 
Amikor a kamera rendellenesen mőkodik, a reset gombbal 
alaphelyzetbe allithatja vissza. 
 
A kamerat illegalis celokra hasznalni TILOS! 
A felvetelekkel szemelyisegi jogokat serteni TILOS! 
A forgalmazo a fentiek be nem tartasaert felelısseget nem 
vallal! 
Figyelem: 
A keszuleket ne tegye ki hosszantarto napsugarzasnak. 
/hıhatasnak/ 
A keszuleket ne hasznalja poros kornyezetben, ovja az optikat a 
szennyezıdestıl. 
A tisztitashoz ne hasznaljon oldoszert es maro anyagot. 


