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Midland XTC-100 kamera használati utasítás
Köszönjük, hogy megvásárolta az XTC-100 Action kamerát. A terméket a könnyen használhatóság,
egy kapcsolóval működtethető kivitel valamint a 140° halszem optikás lencse és 2 óra üzemidő
jellemzi. Miután végzett a felvétellel, egyszerűen csatlakoztassa a számítógéphez, majd töltse fel a
videókat, vagy ossza meg barátaival.
Ez ilyen egyszerű! Jó szórakozást!

Mi van a dobozban:
- Midland XTC-100 kamera
- USB kábel
- Szemüvegre szerelhető konzol
- Sisak konzol (tapadós)
- Sisak konzol (hevederes)
- Bicikli kormánycső konzol
- 2GB microSD kártya
- 2db AAA elem

XTC-100 főbb jellemzői:
- Felbontás: 640x480 (4:3 képarány)
- Formátum: AVI
- Frissítés: 30 képkocka / másodperc
- Látószög: 140° (halszem optika)

Használat:
1. Az eszköz jobb oldalán található takarólemez a kis gomb benyomása után elcsúsztatható.
Helyezze be az elemek a megadott módon, majd zárja vissza az oldalát.
2. Nyissa ki a hátsó gumi fedelet. Helyezze be a micro SD kártyát a rajznak megfelelően, majd zárja
vissza a fedelet.
3. Tolja a RECORD kapcsolót kattanásig előre, a felvétel 8 másodperc múlva indul.
4. A felvétel leállításához, csúsztassuk vissza a kapcsolót az OFF pozícióba (kattanásig).
5. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, és már nézheti is, amit rögzített.
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Ismerkedés az XTC-100:
Elem állapotjelző (Bal oldali led):
Folyamatos zöld fény: Az akkumulátor fel van töltve
Folyamatos piros fény: Az akkumulátor félig sincs feltöltve
Villogó piros fény: Alacsony akkumulátor töltöttség
Nincs fény:
Az akku üres
Megjegyzés:
Ha a piros LED villogni kezd akkor elemet kell cserélni, mert felvétel közben is leállhat a kamera.
Micro SD kártya (Jobb oldali led):
Zöld fény: Több mint 1GB szabad hely áll rendelkezésre a kártyán
Narancssárga fény: 512MB-tól 1GB-ig áll rendelkezésre szabad hely
Vörös fény: Kevesebb, mint 512MB áll rendelkezésre, vagy nincs kártya a készülékben
Villogó piros fény: Nem lehet olvasni a kártyát
Villogó zöld fény: A kártya formázás alatt
Az XTC-100 32 GB-ig képes kezelni a memóriakártyákat.
Felvétel:
1. Mozgassa a RECORD kapcsolót előre (kattanásig). Ez bekapcsolja a kamerát.
2. Az akkumulátorjelző fény pirosról zöldre fog váltani (amennyiben fel van töltve az akku). Az SD
kártya visszajelzője zöld fénnyel fog világítani. 8 másodperc késleltetéssel a felvétel jelző LED
elkezd pirosan villogni (középső LED), ez jelzi a felvétel kezdetét.
3. A felvétel leállításához, húzza vissza a RECORD kapcsolót az alap OFF helyzetbe.
Megjegyzés:
A felvétel leállítása után 3 másodperccel, késleltetéssel fog leállni a felvétel és a kamera is.
Memória mérete időben kifejezve:
512 MB ~7,5 perc
1 GB ~15 perc
2 GB ~30 perc
4 GB ~60 perc
8 GB ~120 perc
16 GB ~240 perc
32 GB ~480 perc
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Megjegyzés:
A kamera automatikusan 2 GB-os fájlokra darabolja a felvételeket.
Kompatibilis rendszerek:
Az XTC-100 használható mind a Windows operációs rendszerrel és MAC OS alatt is.
Videók letöltése:
Nem kell szoftvert telepíteni az XTC-100 használatához, ez egy plug and play eszköz.
Lehetőleg töltött elemek legyenek a készülékben a videók letöltése alatt.
Csatlakoztassa a kamerát az USB-port segítségével a számítógéphez.
A kamerát automatikusan felismeri az operációs rendszer, mint egy külső merevlemezt, de adatokat
nem tudunk felírni rá, mivel a kártya írásvédett és csak az XTC-100 képes kezelni.
Minden videó a DCIM mappába kerül mentésre.
A Micro SD kártya törlése, formázása:
A memóriakártyát a kamerával lehet csak formázni. Ez lehetővé teszi, hogy törölje az összes videót
egyszerre.
1. Mozgassa a RECORD kapcsoló a rekord pozícióját.
2. Amikor az akkumulátor ikon zölden kezd villogni, tartsuk lenyomva a Micro SD kártya formáz
gombját (apró gomb a kártyahely mellett).
3. Tartsa nyomva a gombot, amíg a rekord jelzőfény kialszik (középső LED), és az SD kártya
jelzőfénye el nem kezd zölden villogni.
4. Mozgassa a RECORD kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.
Megjegyzés: A kamera nem formázza le a Micro SD kártyát, ha az akkumulátor alacsony
töltöttségű (a bal oldali LED pirosan villog, vagy nem is világít).
Tippek és trükkök:
Elemek:
Mindig a megfelelő polaritás szerint helyezze be az elemeket.
Győződjön meg arról, hogy az elemek újak vagy teljesen fel vannak töltött.
Felvétel:
A felvétel megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az elemek jók-e és hogy a memóriakártyán
van-e elegendő hely.
Video lejátszás:
A videó fájlokat másolja át a számítógépre lejátszás előtt.
Győződjön meg arról, hogy a REKORD kapcsoló a rekord helyzetben van, miközben
csatlakozik a számítógéphez.
Ellenőrizze, hogy a Micro SD kártya be van-e helyezve a készülékbe.
Hang:
Túlzott szélzaj esetén egy darab szalaggal fedje el a mikrofon lyukát.
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