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Albrecht DV 100 WP 

Rövidített Kezelési Útmutató 

 
A DV 100 WP egy olyan kis mérető kamera, amely kifejezetten 
alkalmas szabadban történı használatra. Társunk lehet 
szárazon, vízen és levegıben. 
 

 
Jellemzıi 

 
1. Beépített 4GB-os memóriakártya. Ez Kb 2 órás 

felvételt biztosít. 
2. Nagyon kis méret. Átmérıje 19mm x Hossza 68mm. 
3. Egyszerő kapcsolat a számítógéppel. 
4. Unisex kivitel. 
5. Egyszerő kezelés. 

 

6. Két záró fedél választási lehetıség. 
 
  
                                                Nyitott fedél mikrofon nyílással                                            Zárt fedél nyílás nélkül 
                                                                                                                                                                                                                       

- ezt a fedelet akkor                                                          - ezzel a fedéllel hangot 
használja ha hangot                                                          nem tud felvenni. 
is akar felvenni.                                                                Maximális vízmélység 
Maximális vízmélység                                                        10 méter lehet! 
1méter lehet!                                                                    Vízvédelem IP68. 

 
                                                       
 
 
 
Figyelem! 
Mindkét záró fedél alatt gumi győrő található. Ez biztosítja a vízmentességet. Fokozottan ügyeljünk az épségére! Ha 
hosszabb ideig nem használja a kamerát, lazítson a záró fedélen. 
 
 
Akkumulátor 
 
A/ Ha az eszköz üzemképtelen, töltse fel az akkumulátort. 
    Az elsı három alkalommal legalább 12 órán át töltsük, de 24 óránál tovább nem szabad. 
    Ezzel az akkumulátorából a maximumot tudja kihozni. 
B/ A kamerát a hozzáadott USB kábellel a számítógéprıl, vagy külsı fali adapterrel / USB 5Volt / tudja tölteni. 
    A töltéshez Kb. 1.5-2 óra kell.  
C/ Töltés közben a piros indikátor fény világít. Töltés végén a zöld indikátor fény világít. 
D/ Ha az eszközt sokáig nem használta, elıször tölteni kell. 
 
 
Számítógép csatlakozás 
 
A/ Rendszerkövetelmény 

1. CPU 1GHz vagy a fölött 
2. Operációs rendszer: Windows 98/ME/XP/Vista/7 
3. USB 2.0 csatlakozás 
4. Minimum 512MB memória 

 
B/ Csatlakoztatás 

1. Csavarja le a kamerán a  fedelet. Csatlakoztassa az USB kábelt a kamerához és a számítógéphez. 
2. A számítógép egy új meghajtóként fogja felismerni az eszközt. 
3. Indítsa el a könyvtárban található videó fájlt. 
4. A jobb minıségő lejátszás érdekében célszerő a videó fájlt a merevlemezre menteni, és onnan lejátszani. 
5. A kamera eltávolítása elıtt kattintson a „hardver eltávolítása” ikonra. Ez után húzza ki a csatlakozót. 

 
 
 
 

         1. ábra 

 

        2. ábra 

 

   ON/OFF/RECORD 

RESET 
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Mőködés 
 
A/ Az idı és a dátum beállítása 

1. Csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez. Ekkor egy új meghajtó fog megjelenni. 
2. Az új meghajtó gyökérkönyvtárában hozzon létre egy TXT dokumentumot.  
3. Nevezze át setdate.txt-nek. 
4. Nyissa meg az új TXT fájlt. Írja be az aktuális idıt, dátumot a következı módon. 

       Pl: 13:59:01, 17, november, 2009,. Ezt a következı formátumban kell beírni: 20091117135901 
5. Mentse el az elkészült szöveges fájlt. Majd húzza ki az USB kábelt./ használja a biztonságos hardver 

eltávolítás ikont / Az idı és dátum beállítás a kamera következı bekapcsolása után lesz érvényes. Ha mégsem 
mutatja a helyes idıt és dátumot akkor ismételje meg a 3, 4 lépést. 
 
B/ Bekapcsolás és felvétel 
 

Körülbelül 1 másodpercig tartsa benyomva a bekapcsoló gombot / ON/OFF/RECORD/. 
A kék indikátor fény folyamatosan világít. Ekkor egy inicializálási folyamat indul. 
A felvétel elindul ha a zöld indikátor fény folyamatosan, a kék villogva világít. 
 
C/ Leállítás, mentés, kikapcsolás 
 
Felvétel alatt nyomja meg az ON/OFF/RECORD gombot 2-3 másodpercig. 
Ekkor a zöld és kék indikátor fények kikapcsolnak. 
A készülék automatikusan menti a felvételt. 
Ha a kártya megtelik, a készülék automatikusan kikapcsol. Ekkor új felvétel nem lehet indítani. 
 

 Reset 
 
Amikor  a kamera rendellenesen mőködik, a reset gombbal alaphelyzetbe állíthatja vissza.  
 
 
 
 
 
 
 
A kamerát illegális célokra használni TILOS! 
 
A felvételekkel személyiségi jogokat sérteni TILOS! 
 
A forgalmazó a fentiek be nem tartásáért felelısséget nem vállal! 
 
 
 
Figyelem: 
 
 
A készüléket ne tegye ki hosszantartó napsugárzásnak. /hıhatásnak/ 
A készüléket ne használja poros környezetben, óvja az optikát a szennyezıdéstıl. 
A tisztításhoz ne használjon oldószert és maró anyagot. 


