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HYUNDAI MC1010 mini videókamera 
Rendelési  szám: 95 58 57 
 
I A Hyundai MC1010 mini videókamera leírása 
• Számítógépes kameraként is használható. 
• AVI videó formátumot támogat. 
• HD (High Definition) felvételek kedvezőtlen fényviszonyoknál is, 30 fps-szel és 720*480 pixellel 
• USB1.1- és USB2.0 kompatibilis, 
• Kártyanyílás max.16GB-os MicroSD kártyához 
 

 
1. Be-ki kapcsoló 
2. Gomb utánzatok 
3. Kártyanyílás 
4. Reset gomb 
5. USB csatlakozó 
6. Állapotjelző lámpa 
7. Kameralencse 
8. Mikrofon 
9. Videó-/képfelvétel mód váltó 

 
II A HYUNDAI MC1010 mini videókamera kezelése 
1. Az akku töltése 
Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkut. Csatlakoztassa a kamerát az USB kábel segítségével a számítógéphez - az 
akku ekkor töltődik. 
Ne töltse feleslegesen túl az akkut - 2 óra eltelte után válassza le a kamerát a számítógépről. 
A kamera automatikusan kikapcsol, ha az akku töltöttsége túl alacsony, csak teljesen feltöltött akku esetén lehet újra 
bekapcsolni. 
 
2. Videó funkció beállítása 
Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, a sárga fény világítani kezd, a kamera ekkor készenléti állapotban van. Nyomja meg a 
módváltó gombot, a sárga fény háromszor villog, majd végül kialszik. 
Ettől a pillanattól kezdve kezdődik a videófelvétel. Felvétel megállítása: nyomja meg a módváltó gombot ismét és a sárga fény 
világítani kezd. A videófelvétel ekkor befejeződik. Egy új felvétel indításához a fentiekben leírtak szerint járjon el.  
Vegye figyelembe a következőket: 
a.  Győződjön meg róla, hogy be van helyezve a Micro SD kártya, különben a kamera 15 másodperc elteltével 
automatikusan kikapcsol. 
b. A MicroSD kártya maximális támogatott kapacitása 16GB. 
c. Az adatmentéshez bizonyos időre van szükség. Ez alatt az idő alatt ne nyomjon gombot, különben adatvesztés 
veszélye áll fenn. 
 

3. Fényképező funkció 
Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, a sárga fény világítani kezd, ekkor start módban van.  
Nyomja meg ekkor röviden a módváltó gombot, a sárga fény villogni kezd és jelzi, hogy fotó felvétel készül. Nyomja meg ismét 
a gombot további fénykép készítéséhez 
4. Óraidő és dátum beállítása 
A http://www.hyundaitechnologies.com weboldalon a Download (letöltés) menüpontban talál egy időszinkronizációs fájlt. 
Nyissa meg ezt a fájlt és írja bele az aktuális dátumot és óraidőt. Mentse el a fájlt a DCIM mappa mellé és válassza le a 
kamerát a számítógépről. Kapcsolja ki, majd ismét be, és készítsen egy tesztképet: A dátum szinkronizálódott 
 
Vagy :  
Az időbeállításhoz az SD kártya gyökerében kell elhelyezni egy tag.txt nevű fájlt, amely tartalmazza az aktuális időt és 
dátumot: 
Pl.: 
[date]  
2012/06/17  
20:35:00 
5. Kikapcsolás: & automatikus kikapcsolás: 
Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot addig, amíg az állapotjelző lámpa elalszik. A HYUNDAI MCM1010 ekkor kikapcsol. 
A HYUNDAI MC1010 automatikusan kikapcsol:  
a.  Ha az akku gyenge, a HYUNDAI MCM1010 abbahagyja a felvételt és azt automatikusan elmenti. 
b. Ha nincs elég tárolókapacitás a memóriakártyán. Ekkor a HYUNDAI MC1010 automatikusan elmenti a felvételt és 
kikapcsol. 
c. Ha a kamera "Standby" (készenléti) módban van. A kamera automatikusan kikapcsol 45 másodperc elteltével, ha 
nem használják. 
6. Lejátszás 
A felvételek lejátszásához csatlakoztassa a kamerát a vele szállított USB kábellel a számítógéphez, a kamerát a számítógép 
Plug & Play elven automatikusan felismeri és abban a mappában jelenik meg, ahol filmjei és fényképei el vannak mentve. 
7. Használat webkameraként 
Telepítse a webkamera szoftvert (a http://www.hyundaitechnologies.com oldalon található) és csatlakoztassa a kamerát a 
számítógéphez. A kamera meghajtóként jelenik meg. Ekkor nyomja meg egyszer röviden a kamera be-/kikapcsoló gombját és 
indítsa el a webkamera alkalmazást. A be-/kikapcsoló gomb ismételt megnyomásával visszatér a cserélhető lemez funkció. 
 
A power gomb rövid idejű megnyomásával válthatunk webkamera módba. Az ehhez szükséges driver megtalálható, ha 
rákeresünk az "SQ900_v2.110.61.28_WHQL.exe" kifejezésre Vagy letölthető innen: 
http://data.hu/get/5247973/SQ900_v2.110.61.28_WHQL.exe 
 
 
Ill Hibás működés 
Ha a kamera hibásan működik, pl. a fény folyamatosan világít és a kamerát nem lehet kikapcsolni, vegye ki a memóriakártyát 
és nyomja meg a Reset gombot a ház bal oldalán egy gémkapoccsal vagy tűvel. Végül helyezze vissza a MicroSD kártyát és 
indítsa újra a kamerát. A Reset gomb az USB csatlakozó és a memóriakártya nyílás között található.  
További információk a www.hyundaitechnologies.com weboldalon találhatók. 


