
ACT-8030W Használati útmutató  
A készülék felépítése és gombjai  
 

Objektív 

 
 
 

Infra érzékelő   
 Töltés-/aktivitás jelző 

 
Aktivitás jelző  

 
Gomb  
Kijelző/menü  

2,0" HD LCD 

 
Mikrofon 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató 
 

Bekapcsoló/üzemmód gomb Kioldó/OK gomb 
 

 
Elemtartó fedél  

 

 

hangszóró 

 

WIFI/le gomb Mikro SD kártya 

 
Mikro-USB-port 

 
HDMI csatlakozó 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
Üzembe helyezés 
 
1. Beépített lítium akku feltöltése  
 
 
 
 
 
 

USB kábel 

 
 
 
 
Így csatlakoztassa a kamerát egy számítógépre, töltéshez. A töltésjelző pirosan világít. Feltöltést követően a 
töltésjelző kialszik. Kb. 2-4 óráig tart, amíg az akku feltölt. 

 
2. A memóriakártya használata  
1. Nyomja be a mikroSD kártyát a kártyaolvasóba, amíg bekattan. Kövesse ehhez a kárnyanyílásba 

gravírozott útmutatót. 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
2. A mikroSD kártya eltávolításához nyomja meg óvatosan befelé a memóriakártyát; a kártya ekkor kiugrik.  
 
 
 
 
 
 

 

Megjegyzés: A kamera nem rendelkezik saját memóriával. Ezért győződjön meg arról 

használat előtt, hogy be van helyezve egy memóriakártya.  (Ajánlott jobb minőségű memóriakártyát  
használni, min. class 6-ot). 

 
3. Be-/kikapcsolás  
3.1 Bekapcsolás: Tartsa benyomva 3 mp-ig a bekapcsoló gombot; a képernyő és a kamera bekapcsol.  
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ACT-8030W Rövid használati útmutató 

 
Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot készenléti üzemmódban 3 másodpercig a kamera 

kikapcsolásához.  
3.3 Képernyő automatikus kikapcsolása: Időspórolás miatt a képernyő a kamera készenléti állapotában 

automatikusan kikapcsol. Ezután világít a képernyő deaktiváláshoz tartozó jelző. 
3.4 Kikapcsolás nem elegendő energiaellátás esetén. Amennyiben az akkutöltöttség nagyon alacsony, 
megjelenik 

az  ikon az LC kijelzőn, ami azt jelenti hogy az akkut tölteni kell. Ha az ikon pirosan világít és 
villog, a kamera automatikusan kikapcsol. 

 
4. Üzemmód kiválasztása  
A kamera 3 üzemmóddal rendelkezik: videófelvétel üzemmód, fényképezés üzemmód és lejátszás üzemmód. 
A kamera bekapcsolását követően nyomja meg a bekapcsoló gombot egy üzemmód kiválasztásához.  
 
 
 
 
 
 

Videófelvétel üzemmód Fényképezés üzemmód 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
5. kijelzés  
Aktivitás jelző (piros): Amennyiben a kamera működik, pl. videófelvétel üzemmódban, fényképezés 
üzemmódban vagy a képernyő automatikus kikapcsolását követően, villog a kijelző. 

Töltés jelző (kék):  Ez a jelző világít, ha a kamera töltődik. Feltöltést követően kialszik a töltésjelző. 

 
6. Videófelvétel üzemmód  
Bekapcsolást követően a kamera aktiválja a videófelvétel üzemmódot. Előnézet módban nyomja meg a kioldó 
gombot a videófelvétel elindításához. A felvétel befejezéséhez nyomja meg ismételten a gombot. Amennyiben 
a memóriakártya tele van vagy az akku túl gyenge, szintén befejeződik a felvétel:  
Felvétel közben fénykép készítése: Nyomja meg felvétel közben a bekapcsoló gombot, hogy egy 

fényképet készítsen. ha egy fényképet készít, a képernyőn megjelenik a  „BILD  
AUFGENOMMEN“ felirat. 

 
1. Üzemmód ikon; jelzi a videófelvétel üzemmódot. Tudnivaló a videó minőségéről. 
 

2. Tudnivaló a videó méretéről;FHD 1080P (60FPS)  

/ FHD 1080P (30FPS) / HD 720P (120FPS)  

/ HD 720P (60FPS) / HD 720P (30FPS) opcionálisak. 

3. felvétel időtartama; jelzi a rendelkezésre álló felvételi időtartamot.   
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
4. Akku ikon; jelzi az aktuális akku állapotot.  
(A videófelvétel max. 29 perc elérése után befejeződik. Ismét manuálisan kell indítani a kameráról). 

 
7. Fényképező mód  
Bekapcsolás után nyomja meg kétszer a bekapcsoló gombot a fényképezés 
üzemmód aktiválásához. Előnézeti módban nyomja meg kétszer a kioldó 
gombot egy fénykép készítéséhez:   
1. Üzemmód ikon; jelzi a fényképezés üzemmódot.  

2. Videó méret; 5M/8M//12M/16MP opcionálisak.  

3. Ikon a képminőséghez.  

4. Számláló; mutatja a rendelkezésre álló fényképek számát.  

5. Akku állapot ikon. 

 
8. Menü működés 
 
Mindegyik üzemmódban más menü áll rendelkezésre; A következő ábrák szerint: 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
 
 
 
 
 
 
Videófelvétel üzemmód menü Fénykép üzemmód menü  
 
 
 
 
 
 
Beállítás üzemmód menü Lejátszás üzemmód menü 

 
Nyomja meg a Menü gombot az aktuális üzemmód menüjének megnyitásához az LCD-n. Ezután nyomja meg 

a bekapcsolás gombot a kurzor balra vagy jobbra mozgatásához és a kijelöléshez. Nyomja meg a WiFi gombot 

a kurzor fentről lefelé navigálásához és a kijelöléshez. Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz majd végül 

a Menü gombot a menü üzemmód elhagyásához. 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
A "Zeitlupe" (lassítás) funkció leírása 
 
A lassítás funkciónál normál képsebességgel történik a felvétel, és a lejátszás alacsonyabb képsebességgel. Ha 

pl. egy 60 fps-es videót vesz fel és 30 fps-sel játtsza le, akkor az lassítás. 
 
Működés: Válassza ki a menüben a "Zeitlupe" (lassítás) lehetőséget és nyomja meg az OK-t az almenü 

megnyitásához. Válassza ki a BE (Ein) opciót és hagyja jóvá az OK-val. A következő jelzés jelenik meg: 
 
 
 
 

Lassítás szimbólum 

 
 

 
A felvétel elindításához nyomja meg a kioldó gombot. A felvétel befejezéséhez nyomja meg ismételten a kioldó 

gombot. Játssza le a videót lassítva. 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
Nyomja meg a bekapcsoló gombot a lejátszás üzemmód átváltásához. Válassza ki a videót. 

Nyomja meg az OK-t a videó lassított lejátszásához; lásd jobbra lévő ábra.  
 
 
 

 

A "Zeitraffer" (time-lapse) funkció leírása 
 
A time-lapse funkciót legfőképp városképek, tájak, asztronómia jelenségek és biológiai fejlődések felvételére 

alkalmazzák. Ezzel a funkcióval a készülék a fényképeket automatikusan az előre beállított időközökben készíti 

el majd végül ezekből egy videót állít össze, amibe a készített fényképeket gyűjti, analizálja és szerkeszti. A 

videó lejátszási sebessége a fényképkészítés időközének változtatásával állítható be, amivel egy speciális 

videóeffekt hozható létre. 

Használat: 

1. Válassza ki a menüben a "Zeitraffer" (time-lapse) lehetőséget és nyomja meg az OK-t az almenü 

megnyitásához. Válassza ki  

a kurzorral a 3s/5s/10s/30s/1 perc időközt és nyomja meg jóváhagyásként az OK-t. 

 
HU 10 



ACT-8030W Rövid használati útmutató  
2. Válassza ki a menüben a "Dauer Zeitraffer" (time-lapse időtartam) lehetőséget és nyomja meg az OK-t az 

almenü megnyitásához. 
 

Válassza ki a kurzorral a 5min/10min/15min/20min/30min/60min/Unbegrenzt (korlátlan) időközt és 

nyomja meg jóváhagyásként az OK-t. A következő jelzés jelenik meg: 
 
 
 

Time-lapse szimbólum 

 
 
 
 
A time-lapse felvétel elindításához nyomja meg a kioldó gombot. A felvétel befejezéséhez nyomja meg 

ismételten a kioldó gombot. 
 
 
 
A felvett videó lejátszása: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a lejátszás üzemmód átkapcsolásához. Válassza 

ki a videót. 
 
Nyomja meg az OK-t a videó time-lapse effekttel történő lejátszásához. lásd jobbra lévő ábra.  

HU 11 



ACT-8030W Rövid használati útmutató  
 
 
 

 

Megjegyzés: Ha a time-lapse funkció fénykép üzemmódban aktiválva van, a készülék a fényképeket az 

előre beállított időközök szerint készíti. A felvétel akkor fejeződik be, ha eléri a beállított időtartamot. A 

működése hasonlít a videó üzemmódban való működéshez. 

 
 

Távirányító 

Átvitel érzékelő 

  
1. Gombok a távirányítón   
A távirányító gombjai a jobb oldali ábrán 

láthatók. 

Fénykép készítése 

 
 

 

kikapcsolás 

 

 

videófelvétel 

2. A távirányító használata:  
A távirányító használható videók, fényképek készítéséhez vagy a kamera kikapcsolásához anélkül, hogy a kamerát 

közvetlenül kelljen kezelni. Irányítsa a távirányíó átviteli érzékelőjét a  
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
kamera infra vevőjére és nyomja meg a megfelelő gombot a videó felvételhez, fénykép készítéséhez vagy a 

készülék kikapcsolásához.  
 
 

Infra érzékelő 

 
 
 
 
 
 
Kamera csatlakoztatása HDTV készülékhez:  
A videókamera egy HD kábel segítségével a következő ábra szerint csatlakoztatható egy HDTV készülékhez. A 

kamera jelei automatikusan továbbítódnak a HDTV készülékre és a felvett és tárolt HD videók és fényképek a HDTV 

készüléken kereshetők és megtekinthetők. 
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HDMI kábel 

 
 
 
 
 

Kapcsolási ábra  
 
 

HDMI kábel 

 
 
 

 
Jelátvitel 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
APP (Android és iOS rendszerekhez) 
 
I. APP telepítő program 
 
1. Amennyiben Android rendszerrel rendelkezik, keresse meg a Play Store-ban a "Denver Action Cam 2" 

alkalmazást a megfelelő telepítő program eléréséhez. Telepítse a programot az útmutatónak megfelelően. 

 
2. Amennyiben iOS rendszerrel rendelkezik, keresse meg az App Store-ban a "Denver Action Cam 2" 

alkalmazást a megfelelő telepítő program eléréséhez. Telepítse a programot az útmutatónak megfelelően. 

 
II. WIFI és rendszeralkalmazások  

Android alkalmazások 

 
1. Telepítse a DENVER ACTION CAM 2 felhasználói programot (a gyártó bocsátja rendelkezésre vagy az 

interneten elérhető) az Android mobiltelefonjára vagy tabletjére. A kijelzőn megjelenik az 

ébresztés/riasztás szimbóluma. 
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    ikon. 

 
2. Helyezzen be egy memóriakártyát a kamerába majd kapcsolja be a kamerát. Nyomja meg a WIFI gombot 

a WiFi kapcsolat felépítéséhez. A kamera kijelzőjén megjelenik a WiFi ikon és a külső képernyőn látható 

a WiFi kapcsolat. 
 
3. Aktiválja az Android okostelefonján vagy tabletjén a WiFi funkciót; keresse meg az DENVER ACT-

8030W AP nevet. Kezdeményezzen kapcsolatot és várja meg, amíg a kapcsolat sikeresen létrejön. Első 

csatlakozáskor meg kell adni a jelszót: 1234567890. 
 

4. Az aktiváláshoz bökjön a program ikonra az Android okostelefonján vagy tabletjén. A kamera által 

továbbított kép megjelenik (mint a következő ábrán) és elvégezheti a megfelelő funkciókat. 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató.  

 1. javaslat a megoldásra  
 2. Fehérkiegyenlítés  

 3. Beállítások (Beállítás menü 

  megnyitása)  

 4. WIFI jel ikon  

 5. A kamera akkuállapotának ikonja 

 6. Lejátszás üzemmód aktiválása 

 7. Shutter gomb  

 8. üzemmódban   

 9. Fényképező mód  

IOS alkalmazások 10. Time-lapse funkció   
5. Telepítse a DENVER ACTION CAM 2 felhasználói programot (a gyártó bocsátja rendelkezésre 

vagy az interneten elérhető) az Android mobiltelefonjára vagy tabletjére. A kijelzőn megjelenik a 

program ikon. 
 
6. Helyezzen be egy memóriakártyát a kamerába majd kapcsolja be a kamerát. Nyomja meg a WIFI gombot 

a WiFi kapcsolat felépítéséhez. A kamera kijelzőjén megjelenik 
 

a WIFI jel ikon és a külső képernyőn a WiFi kapcsolat látható. 
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ACT-8030W Rövid használati útmutató 
7. Aktiválja az iOS okostelefonján vagy tabletjén a WiFi funkciót; keresse meg az DENVER ACT-8030W 

AP nevet. Kezdeményezzen kapcsolatot és várja meg, amíg a kapcsolat sikeresen létrejön. Első 

csatlakozáskor meg kell adni a jelszót: 1234567890. 
 

8. Az aktiváláshoz bökjön a program ikonra az iOS okostelefonján vagy tabletjén. A kamera által 

továbbított kép megjelenik (mint a következő ábrán) és elvégezheti a megfelelő funkciókat. 

1. DV elem ikon  

2. Videofelbontás  

3. Fehérkiegyenlítés  

4. Setup (beállítás menü megnyitása)  

5. Lejátszás üzemmód aktiválása  

6. Time-lapse funkció  

7. Fényképező mód 
 

8. üzemmódban   

9. Shutter gomb  
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Figyelmeztetés 
 
• Lítium elem a belső részben! 
 

• Ne nyissa fel! 
 
• Védje  a terméket hőségtől, víztől, és 

közvetlen napsugárzástól! 
 
• Csak a vele szállított eredeti adapterrel 
 

töltse fel! Vigyázat! 
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Minden jog fenntartva 

 
DENVER ELECTRONICS A/S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elektromos és elektronikus készülékek valamint az akkuk és elemek olyan anyagokat,összetevőket 
tartalmaznak, amik károsak lehetnek Önre és a környezetre,amennyiben a hulladékot (az eltávolított elektromos 
és elektronikus készülékeket valamint akkukat és elemeket) nem kezelik helyesen. 
 
Az elektromos és elektronikus készülékeket és az elemeket és akkukat egy áthúzott szemetes tartály jelöli, a 
lenti ábrának megfelelően. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket 
valamint  
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ACT-8030W Rövid használati útmutató  
az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani, külön kell őket eltávolítani. 
Végfelhasználók számára előrás, hogy a lemerült elemeket, kiselejtezett akkukat amegfelelő gyűjtőhelyen adják 
le. Így biztosítható, hogy az elemek és akkuk az előírások szerint kerüljenek újrahasznosításra és ne szennyezzék 
a környezetet. 
A helyi önkormányzatok kialakítottak gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos éselektronikus készülékek valamint 
elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából,de alternatív módokon  is történhet az 
eltávolítás. További információkért tájékozódjon a környezetvédelmi hatóságnál vagy az önkormányzatnál. 
Az Inter Sales A/S ezennel igazolja, hogy az ACT-8030W termék megfelel az alapvető követelményeknek 
valamint az 1999/5/EC irányelv követelményeinek. A konformitási nyilatkozat másolatát a következő 
címen kérheti:  
Inter Sales A/S  
Stavneagervej 22,  
DK-8250 Egaa  
Dänemark/Denmark 

Importőr:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Dánia  
www.facebook.com/denverelectronics 
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