
HD kamerás kém toll 
Használati útmutató 

A szállító elérhetősége:  

SHX Trading s.r.o. 
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1. Termékleírás 

1. Vezérlő gomb - 
multifunkcionális gomb 

2. Kamera 
3. Mikrofon 
4. LED fényjelzés 
5. USB bemenet 
6. Memóriakártya bemenet 

2. Bekapcsolás és kikapcsolás 

• Bekapcsolás: Nyomja meg a vezérlő gombot (1). A zöld fényjelzés elkezd 
világítani és a berendezés készenléti módba kapcsol. 

Megjegyzés: A toll beindulása hasonlít a számítógépekére. Ne csináljon több lépést 
az eszközön amíg nincs meggyőződve arról, hogy a berendezés teljesen beindult. 
A berendezés beindulása függhet a toll memóriájának méretétől is. 

• Kikapcsolás: Nyomja meg a felső vezérlő gombot körülbelül 4 másodperc 
hosszan. Amint az összes fényjelzés elalszik a toll kikapcsol. 

Megjegyzés: Ha a tollat éppen videófelvétel felvétele közben kapcsolja ki, akkor a 
berendezés elsőnek elmenti a felvételt, majd csak utánna kapcsol ki. 
Ha a toll 3 percig tétlenül van készenléti üzemmódban, akkor automatikusan 
kikapcsol energiatakarékosság céljából. 

3. Hangos videófelvétel rögzítése  

• Ha a berendezés készenléti üzemmódban van, akkor nyomjuk meg a felső 
vezérlő gombot (1) 2-3 másodperc hosszan. A videófelvétel rögzítése folyamán a 
zöld fényjelzés lassan villog. A videófelvétel leállításához egyszer nyomja meg 
gyorsan ugyanazt a felső vezérlő gombot. Ilyenkor világít a zöld fényjelzés, és a 
toll ismét készenléti üzemmódba kapcsol. 

4. Fénykép készítése 

• Készenléti üzemmódban egyszer, gyorsan nyomjuk meg a felső vezérlő gombot 
(1). A zöld fényjelzés villan egyet és a berendezés készít egy fényképet. Ezt 
követően ismét visszakapcsol készenléti üzemmódba.  

Megjegyzés: A fénykép készítésekor igyekezzen a tollat állandó helyzetben tartani 
a legjobb képminőség érdekében. 

5. Csatlakoztatás PC-re 
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• Kapcsolja ki a tollat. Ezt követően a mellékelt USB kábellel csatlakoztassa azt 
számítógépre. Pár másodperc elteltével a számítógép a berendezést pendrive-
ként ismeri fel. 

Megjegyzés: Ha a számítógép nem ismeri fel a berendezést 30 másodperc 
elteltével sem, akkor ismételje meg a folyamatot, vagy használjon másik USB 
portot. 

• Ne csatlakoztassa a tollat számítógéphez videófelvétel készítésekor vagy 
készenléti üzemmódban. 

• Amint a számítógép felismeri a berendezést azon egyszerűen dolgozhat az 
elkészült felvételekkel, ugyanúgy, mint az átlagos pendrive-okon.  

Megjegyzés: A videófelvételek megtekintése előtt mentse le azokat a számítógép 
memóriájára, mivel ha azt a toll memóriáján játsza le, azok akadozhatnak. 

• SOHA ne törölje ki a berendezés memóriájáról a rendszer működéséhez 
szükséges fájlokat. 

6. Idő beállítása 

A toll képes a felvételeken feltüntetni az aktuális időt és dátumot. Ezt a következő 
módon állíthatja be: 

A. Kapcsolja ki a memóriakártyával rendelkező tollat, és a mellékelt USB kábellel 
csatlakoztassa azt számítógéphez. 

B. A berendezés memóriáján hozzon létre egy új Szöveges dokumentumot. Jobb 
kattintást követően válassza ki az “Új” lehetőséget, majd a “Szöveges 
dokumentum” lehetőséggel hozza létre az új fájlt. Az újonnan létrehozott 
szöveges dokumentumot nevezze el “time”-nak. 

C. Nyissa meg a szöveges dokumentumot, és írja bele az aktuális időt és dátumot 
a következő formátumban: 2018.10.10 16.00.00 

D. Mentse el az új fájlt, majd távolítsa el a berendezést a számítógépről 
Biztonságos eltávolítás funkcióval 

E. Az ezt követő felvételeken megjelenik az aktuális idő és dátum. 

7. Töltés 

• Kapcsolja ki a tollat, majd csatlakoztassa azt a mellékelt USB kábellel 
számítógéphez. Ekkor a piros fényjelzés villogni fog. Amint a piros fényjelzés 
elalszik, a berendezés teljesen feltöltődött. 

• A tollat USB/AC adapter segítségével is töltheti. 
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Megjegyzés: Az első három alkalommal igyekezzen a berendezést mindig teljesen 
lemeríteni, majd teljesen feltölteni. Ha megfelelően formázza az elemet, akkor 
annak kapacitása nem csökken idővel. 

8. Tanácsok 

A. Amint a berendezés memóriája betelik, a toll körülbelül 10 másodpercig zölden 
és kéken villog, elmenti a felvételt majd kikapcsol. 

B. A tollat ne használja nedves vagy vizes környezetben. 

C. Ajánljuk a toll memóriáján található adatok rendszeres elmentését. 

D. Igyekezzen a videófelvételeket megfelelő fényviszonyok között rögzíteni. 

E. A berendezést ne használja poros környezetben, vagy ott, ahol nagy 
elektromágneses erő érheti. 

F. Ha sokáig nem szeretné használni a tollat, akkor tárolja azt teljesen feltöltött 
elemmel.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével. 
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