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Parçaları, genel görünüşgörünüş 

 

A. Açma kapama düğmesi H.  Aydınlatma anahtarı 

B. PHOTO düğmesi I.   SD 

C. REC Kayıt düğmesi J.   AV Soketi k.  USB bağlantısı 

D. Ön görünüş düğmesi   

 L. DC besleme giriş soketi 
E. Ön görünüş düğmesi   M. Ana ünite 

F. Çoklu seçici N. Sonda kablosu 

G. Çıkış 

 

Ana Menü 

Ön görüntü konumunda Aşağıda belirtilen fonksiyonlara geçmek için MENU  düğmesine basınız: 
HEPSİNİ SİL 
VİDEO ÇIKIŞI 
TARİH/SAAT AYARI(Şekil 1) 
DİL AYARI 
VİDEO FORMATI 
OTOMATİK KAPATMA 

HEPSİNİ SİL ayarı 
1. Ekranda şekildeki gibi 2 seçenekli bir pencere gözükür. 

(Şekil 2) 
2. YES veya NO’yu seçmek için ”PREV” ve “NEXT” düğmelerini     kullanınız. 

VİDEO ÇIKIŞ 
Video kablosunu taktığınızda, bu fonksiyonu görüntüleme ekranını ana cihazdan televizyon ekranına aktarmak için 
kullanınız, ana ekran bu durumda kararacaktır. Görüntüyü geriye ana ekrana bu 
fonksiyonu seçerek aktarabilirsiniz. 
TARİH/SAAT AYARI 
PREV ve NEXT düğmelerine basarak yıl/ay/gün veya 

saat/dakika/saniye seçiniz ve gözüken rakamları artırmak için REC azaltmak 

için ise PHOTO düğmesine basınız.. Eğer Tarih/Saat ayarı “ON” 

durumunu gösteriyorsa çekilen resimde Saat/Tarih de 

DİL AYARI 
Dil seçilir (4 dil seçilebilir). 

VİDEO FORMATI AYARI 
TV görüntüsü çıkış formatı ayarlanır 

OTOMATİK KAPANMA  
Cihazın otomatik kapanması için geçmesi  



Montaj (çalıştırmaya hazırlık) 

1. Sondayı elektrik beslemesine takınız. Ana üniteyi içeri bakacak şekilde yerleştirin ve sondayı  
(ok ile işaretli) ana üniteye takıp ve rekorunu sıkıştırmak suretiyle bağlayın. (Bakınız Şekil B-1) 

2. Cihazı çalıştırmak için POWER düğmesine 3-5 saniye bas, bundan sonra ekran Şekil B-2 deki gibi bir görüntü 

gösterir ve bu 5 saniye içinde kaybolur. Bundan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. 
(                    SD kartın kapasitesi           Pil kapasitesi) 

3. Cihazı kapatmak için POWER düğmesine 3-5 saniye basınız. 

  (B-1)  (B-2) 

Çalışması 

FOTOĞRAF 
  

Resmi sürekli olarak izlemek için        düğmesine dokunun 

veya basın. 
  

Durum: Resmi çektikten sonra, siysem otomatik olarak ön 

görüntü moduna döner 

  

REC (KAYIT) 

 

1. Bir video görüntüsünü kaydetmek için        
düğmesine basınız.   

Durum: Ekran sol alt köşede kayıt durumunu 

gösteren sembolünü gösterir. 
2. fKaydı durdurmak için        düğmesine basın. 

Durum: Sol alt köşede duran
Not: Video           düğmesine basılınca otomatik olarak durur ve bir sonraki işleme geçer (fotoğraf  

sembolü kayıt sona erince kaybolur.. veya video çekimi) 
Fotoğraf ve 
videoların 

görüntülenmesi  

1. Ön görüntü konumun       da                   
▲veya▼düğmelerine basınız. 

 
Durum: Ekranda son çekilen resim 

gözükecektir. 
2. Hafızada olan resimler arsında 
dolaşmak için▲veya▼düğmelerine basın.  
Durum: Dosyalar tarih sırasına göre düzenlenir 

  

  

  



 

 

SD KART YOLLARI 
Ana ünitenin zaman ayarı : 1 Ocak                    Dosya adı: 11061423.JPG 

1 1 06 1 4 2 3 .JPG Ay Gün Saat: Dakika: Sn uzantısı 

11061423.JPG 

 
11061435.ASF 

 DCIM 100MEDIA 

Before first use, set up the time and date for the future management of the files. 



! 

The product press time is YEAR 2007, January 1st. If file name shows first two codes are 11, it indicates the time is 
preset time. 
The file name is defined not by sequence ID, but by photoing time. 

Picture file and video file are defined by the same way, only extension is different. Data-format for pictures is .jpeg 
data-format for video is .ASF. 

ARIZA BULMA VE GİDERME 

? 

Elektrik beslemesi açıldıktan sonra ekranda bir görüntü yok: 
Pil boşalmışsa pilleri yenileyin. 
Elektrik beslemesi açıldıktan sonra ekranda bir görüntü yok sadece harfler var: 
Konektörün tam temas ettiğinden emin olun. 
Fotoğraf veya video çekilemiyor:RESET SD kart takılı değil veya arızalı.Sifirlama 
Kapanıyor: 
Bütün fonksiyonlar donduğu veya kilitlendiğinde ana ünitenin arkasındaki iğne deliğine ucu izoleli 

bir iğne ile bastırın. Sistem otomatik olarak yeniden başlayacaktır. 

Kullanıcı ve cihaz için emniyet kuralları 

Fotoğraf çekerken veya görüntüsü alırken görüntülerin kaydedilmesi sırasında SD kartı çıkartmayın,bu 
verilerin kaybolmasına veya kartın zarar görmesine neden olabilir. Video çekerken büyük boyutlu veri 
kaydolması gerekebilir bu nedenle daha iyi görüntü kalitesi için 80x SD veya daha büyük bir kart 
kullanılması tavsiye edilir. 
Cihazın merceğini temizlerken alkole batırılmış pamuklu yumuşak bez kullanılır. Bu cihazı motorin 
tankları gibi tehlikeli ortamlarda kullanmayın. 

- Cihazın yüzeyini temizlemek için kimyasal sıvılar kullanmayın 

Cihazı açmayın, bu cihazın arızalanmasına ve garanti koşulunun sona ermesine neden 
olabilir. 
Cihazın sondasını bükerken dikkatli olun. Saklarken veya kutusuna koyarken 180 
dereceden fazla bükmeyin. 
Sadece orijinal yedek parça kullanın, orijinal olmayan yedek parça kullanılması cihazın 
arızalanmasına ve garanti koşulunun sona ermesine neden olabilir. 
Cihazı doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın. 

Cihazı kuru ve yeterli havalandırması olan yerde saklayın. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknik bilgiler/Özellikler 

Cihaz el ünitesi çalışma sıcaklığı 

Sonda çalışma sıcaklığı                     

Genel olarak depolama sıcaklığı      

Piller şarj olurken sıcaklık                     -   0 40 o C 

-20 70   -   o C 

-20 60   -   o C 

-20 60   -   o C 

a 



 
Sistem Özellikleri 

Elekterik besleme DC5V 
Ekran  3.5”TFT LCD Monitor 320*240 Pixels 
Bağlantı arayüzü Mini USB 1.1/ AV out 
Pil Şarj edilebilir Li-Polymer Pil (3.7V) 
Video çıkış formatı NTSC & PAL   
Kayıt ortamı SD kart (papasite 2G ye kadar kullanılabilir) 
Sıkıştırma formatı MPEG4 
Hareketsiz görüntü kayıt formatı JPEG (640*480) 
Video kayıt formatı ASF (320*240) 
Fonksiyon 

Çabuk açılma 
Hızlı video kayıt  
Hızlı inceleme 
AV çıkışı 
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