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I. Függelék: Videóhossz és intervallumhosszú megfelelés 19. táblázat
II. Függelék: A CSOMAG TARTALOMJEGYZÉK
Nyilatkozatok

1. Gyors útmutató
1.1 Bevezetés
A Big Eye D3 Vadászkamera (más néven vadkamera / nyomkövető kamera) egy felderítő eszköz.
Emberi vagy állati környezeti hőmérsékletváltozás által okozott változás esetén, amelyet egy nagyon
érzékeny passzív infravörös (PIR) érzékelő észlel, automatikusan felvételeket vagy videoklipeket
készít. A fényképezőgép több alkalmazásra is képes, az időzítő, az intervallum, a PIR alvás és egyéb
funkció beállítások segítségével.
1.1.1 Főbb jellemzők
1) Programozható3 / 5/8/12/16 Megapixel kiváló minőségű felbontás.
2) A 1080P @ 30FPS Full HD videó hanggal.
3) A "Kamera + Videó" módban a fényképezőgép képet és videót mindegyik eseményen veszi
fel
4) 42 db IR LED, állítsa be a 20 db LED-eket energiatakarékos üzemmódban; 850nm / 940nm
LED opcionális
5) Lenyűgözően gyors indítási idő (0,5 másodperc).
6) A beépített 2,4 "-os TFT színes képernyő a fényképek és videók megtekintéséhez.
7) Fontos kép rögzítése, hogy elkerüljük a törlést.
8) Több egymást követő képet készíthet akár 6 képpel.
9) Két nagy pontosságú időzítő. Ha az Időzítő beállítás be van kapcsolva, akkor
programozható, hogy csak meghatározott időszakonként működjön naponta a kamera.
10) A PIR alvás beállítása megakadályozhatja, hogy a fényképezőgép többször felvegye az
objektumot. Ez a funkció használható az időzítővel együtt, hogy megfeleljen menetrendjének.
11) Az Intervallum beállításnál a kamera automatikusan és folyamatosan készít bizonyos
képeket / videókat meghatározott időközönként. Nagyon hasznos, ha a növények virágzását, a
madarak építésének fészkeit, vagy felügyelet nélküli tulajdonságokat, pl. Parkolókat /
udvarokat figyeli. Ez a funkció használható az időzítővel együtt, hogy megfeleljen
menetrendjének.
12) Automatikus kikapcsolás 1-10 percen belül (beállítás közben)
13) A képeken a dátum, az idő, a hőmérséklet és a holdfázis látható.
14) 7 kezelőgombos hangjelzés ki / bekapcsolható.
15) A TV mód választása PAL / NTSC
16) Akár 64 GB SD kártya támogatása.
17) Rendkívül hosszú üzemidő (készenléti állapotban, maximum 6 hónapig 8 * AA
elemekkel).
18) A riasztási lámpa villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
19) A lejátszás 1-8 alkalommal nagyít.
20) Nine-rectangle-grid mód a képek megtekintéséhez.
21) Automatikus lejátszás a "Diavetítés" alatt.
22) A készülék száma jelenik meg a képfájl nevében, ezáltal a felhasználók azonosítják, hogy
mely kamerák rögzítették az adott felvételt.
23) Zárható és jelszóval védett.
24) Napközben színes képek, éjszakai fekete-fehér képek, automatikusan vált.
25) Az SD kártya "Loop Recording" módban állítható be, amely automatikusan törli a
legkorábbi fényképeket vagy videókat, és új helyet biztosít.
26) A hátlapi kialakítás megkönnyíti a fényképezőgép erős rögzítését.

27) Az akkumulátor fedele megakadályozza az elemek szivárgását, ami károsíthatja a
fényképezőgépet.

1.1.2 Alkalmazás






Vadászatra, állatokra vagy eseményekre vonatkozó megfigyelés.
Beltéri / kültéri felügyelet hazai, irodai, raktári, mezőgazdasági vagy nyilvános
használatra.
A vadon élő állatok / növények növekedési folyamatának megfigyelése.
Az erdészeti iroda és az erdészeti közbiztonság számára a vadászati eszközök
ellopására és bizonyítására vonatkozó bizonyítékokat stb.
Egyéb bizonyító erejű művek.
Figyelem:
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék használata előtt, hogy
elkerülje a felesleges veszteséget!
Ne próbálja meg szétszerelni a fényképezőgépet, a nem termékminőségi problémák és
az ember által okozott károk nem fedezhetők a garancia alatt!

1.2 A kamera áttekintése
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1.3 Teljesítmény / üzemmód kapcsoló
A Power / Mode kapcsoló 3 üzemmóddal rendelkezik: OFF / TEST / ON.
OFF/KI: kikapcsolja a kamerát.
TEST/TESZT: a működési paraméterek beállítása.
ON/BE: felügyeleti státusszal való munkavégzés.
1.3.1 Belépés a teszt üzemmódba
A kapcsoló "TEST" -re való átkapcsolásához teszt üzemmódba lépjen, a TFT képernyő normál
módon jelenik meg. A műveletek ebben a módban végezhetők el: paraméterek beállítása; kézi fénykép
és videofelvétel; kép és videó áttekintése / törlése; tesztelje a PIR érzékelő munkaterületét.
1.3.2 Belépés BE üzemmódba
Állítsa a főkapcsolót "ON" állásba. A piros és kék jelzőfény villogása után kapcsolja be az "ON"
módot, a TFT képernyő ki van kapcsolva. Ha az állatok (emberek vagy egyéb tárgyak) belépnek a
megfigyelési területre, a fényképezőgép az alapértelmezett beállításnak megfelelően automatikusan
fotókat / videókat készít.
Megjegyzés: A "TEST" üzemmódban a piros jelzőfény 10 másodpercenként villogni kezd. Ha az
állatok (emberek vagy egyéb tárgyak) belépnek a megfigyelési körzetbe, a kék jelzőfény villogni kezd.
"ON" módban a fényképezőgép sikeresen elindul, ha a piros jelzőlámpa 6 alkalommal villog, majd a
kék jelzőfény folyamatosan villogni kezd háromszor. Később a jelzőfény nem kapcsol be, ha a
feszültség túl alacsony. A fényképezőgép nem indul el, ha a kék jelzőfény világít. A piros jelzőfény 60
másodpercig villog, ha a feszültség alacsony.
1.4 Felvétel indítása
1.4.1 Akkumulátor töltése
Telepítse 4xAA vagy 8xAA alkáli / beépített elemeket. Ellenőrizze, hogy a polaritás megfelel-e a
fedélen lévő jelnek.
Megjegyzés: A felhasználónak extra akkumulátort kell vásárolnia. Az akku/elem nem tartozék!
1.4.2 Helyezze be az SD kártyát
Helyezze be az SD kártyát "SD" kártyanyílásba. A támogatott memória kapacitása legfeljebb 64 GB.
Győződjön meg róla, hogy az SD kártyát formázza, mielőtt használná, ha a frissítési eljárás, a kép, a
videó és az SD kártyán lévő egyéb fájlok befolyásolják a fényképezőgép normál használatát.
1.4.3 Óra beállítása
Keresse meg a "Set Clock" beállítást a "System" menüben a helyi idő beállításához.
Az Idő és dátum beállítás visszaállítja a gyári alapértékeket az áramkimaradáskor.
1.4.4 Visszaállítás gyári alapbeállításra
Keresse meg a "Rendszer" menü "Alapértelmezett beállítás" menüpontját, hogy megerősítse, hogy a
fényképezőgép az alapértelmezett beállításnak megfelelően fotókat / videókat készít.
1.4.5 Indítás elindítása
Állítsa a főkapcsolót "BE" helyzetbe, és indítsa el a fényképezőgépet a megfigyelési helyre
helyezésével.
Megjegyzés: "BE" üzemmódban a TFT képernyő automatikusan leáll, hogy energiát takarítson meg, a
billentyűzet nem működik.

1.4.6 Felvételek visszajátszása
A "TEST" üzemmódban nyomja meg a "Replay" gombot a kép megtekintéséhez a TFT képernyőn.
1.4.7 Törlés
A lejátszás során felesleges képek törölhetők. Nyomja meg a "Replay" gombot a képek
megtekintéséhez. Amikor a képernyőn megjelenik a törölni kívánt kép, először nyomja meg a "Menu"
gombot és válassza a "Delete" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot, és válassza a ˝Törlés˝
menüpontot, törölje az aktuális képet az "OK" gombbal. Az SD kártyán lévő összes kép törölhető
ezzel a funkcióval.
1.5 figyelmeztetések
1.5.1 Akkumulátor
A tápellátás érdekében javasolt új, nagy teljesítményű alkáli AA elemeket használni, ellenőrizze, hogy
a polaritás megfelel-e a fedélen lévő jelnek. Ha hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet,
vegye ki az elemeket a fényképezőgépből, hogy elkerülje az elemek lehetséges szivárgását, ami
károsíthatja a fényképezőgépet.
Alternatív megoldásként a fényképezőgép külső (6V / 2A) egyenáramú tápegységen, napelemes
tápellátáson működhet.
A "TEST" üzemmódban, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az "Battery Low" üzenet
jelenik meg a TFT képernyőn (az akkumulátor ikonja a jobb alsó sarokban üres és "X" piros színnel
van jelölve); "BE" üzemmódban a piros jelzőfény villog 60 másodpercig.
1.5.2 SD kártya
Helyezze be az SD kártyát helyesen. A fényképek JPEG formátumban kerülnek mentésre és a videók a
MOV-be mentésre kerülnek. A támogatott memória kapacitása akár 64 GB. Javasoljuk, hogy a nagy
teljesítményű SD kártya ne legyen kevesebb, mint a 10. osztály a legjobb teljesítmény érdekében.
Kérjük, ne vegye ki az akkumulátorokat, az SD-kártyát vagy a tápegységet, ha az "ON" üzemmódban
van.
Megjegyzés: Az SD kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az SD-kártya oldalán lévő
írásvédelmi kapcsoló "ki" (nem "Lock" pozícióban van). Helyesen telepítve van és formázza az SDkártyát, hogy megakadályozza a hibát.
1.5.3 Egyéb
A "TEST" módban a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, miközben nincs vezérlő gomb. Ha
továbbra is használni kívánja, akkor ismét "TEST" üzemmódra váltson. Az automatikus kikapcsolási
időt a felhasználók beállíthatják.
A frissítés során tartsa be a számítógépet. A frissítés befejezése után legalább 5 másodpercig meg kell
őriznie, mielőtt leállíthatja vagy leállíthatja az energiát, ellenkező esetben frissítési hiba léphet fel.

A fényképezőgép telepítésekor győződjön meg róla, hogy a lencse előtt nem található mozgó tárgyak,
például ágak, levelek, gyomok, szalagok, színes szalagok és egyéb tárgyak 3 m-es területen, így
elkerülhetők a lehetséges hamis triggerek.
Kérjük, ne irányítsa a fényképezőgépet olyan hőforrásra, mint a kazán, a kipufogónyílások és a fény
stb. Kerülje el a fotók és videók tévedését, illetve a készenléti idő lerövidítését.
1.6 Menü
Nyomja meg a "MENU" gombot a "Kép", "Set" és "System" közötti váltáshoz. Válassza ki a
különböző paramétereket a ▲ / ▼ gombokkal, nyomja meg a ◄ / ► gombot a beállítás
módosításához,
nyomja meg a "OK" gombot a változtatás megerősítéséhez, nyomja meg a REPLAY gombot a
visszajátszás módba lépéshez, nyomja meg az EXIT gombot az előző menübe való visszatéréshez
vagy a kilépéshez.

Beállítások
Paraméter

(Félkövér =
Alapbeállítás)

Leírás

Kép
Fotó/Video
Mód

A "Kamera + Videó" módban először fotózzon fényképezési számok szerint, majd videóként rögzítse a videót.
Fotó+ Video
3MP/5MP/8MP/

Kép méret
12MP/16MP
VGA/WVGA/
Videó méret
720P/1080P
Sorizatképe
k száma

1/2/3/4/5/6

A nagyobb felbontás jobb minőségű fényképeket eredményez, de nagyobb fájlokat hoz létre, amelyek több SD
kártya kapacitást és hosszabb időt vehetnek igénybe az SD kártyára történő íráshoz.

A nagyobb felbontás jobb minőségű videókat produkál, de nagyobb fájlokat hoz létre, amelyek több SD kártya
kapacitást és hosszabb időt vehetnek igénybe az SD kártyára történő íráshoz.
A fényképezőgép több egymást követő képet készít a felhasználó beállításainak megfelelően minden trigger
esemény esetén.
Megjegyzés: 1-3 kép elérhető a 16MP kiválasztásakor.

5s/10s/15s/20s/
30s/45s
1perc
Videó
hosszusága

2 perc

A videókat MOV formátumban tárolják és képesek megjeleníteni a legtöbb médialejátszóra.

3 perc
5 perc
10 perc

Device No.

BUSH

4 számjegy (0 ~ 9) és / vagy ábécé (A ~ Z) opcionális. A készülék száma jelenik meg a 4 leggyakrabban
használt képfájl nevében segít a felhasználóknak azonosítani, hogy melyik kamera rögzítette a képet

Timer

Off/On

Állítsa be a kamerát minden nap meghatározott időn belül. Az időtartamon kívül a fényképezőgép nem fog
aktiválni vagy fotókat / videókat készíteni. Lásd a részleteket a 4.1 Időzítőben.

Off/3s/5s/10s/15s
/30s/1 minute/
2 minutes/
5 minutes/
PIR Sleep
10 minutes/

Állítsa be a kamerát minden nap meghatározott időn belül. Az időtartamon kívül a fényképezőgép nem fog
aktiválni vagy fotókat / videókat készíteni.

20 minutes/
30 minutes/1
hour
Off/5s/10s/15s/
30s/1 minute/
2 minutes/
5 minutes/
10 minutes/
20 minutes/

A fényképezőgép automatikusan fotókat / videókat készít a megadott időközönként. (Timelapse)

30 minutes/

Megjegyzés: Ebben a módban a PIR érzékelő le van tiltva

Interval

1 hour/2 hours/
6 hours/
12 hours/
18 hours/
24 hours
Stamps

Off/On

Ha szeretné,hogy a LOGO, a hőmérséklet, a holdfázis, a dátum és az idő mindegyik fényképen legyen tüntetve,
válassza az ON lehetőséget.

Power
Saving

Off/On

Energiatakarékos mód. Válassza az ON lehetőséget, csak 20 db-os LED-ek állnak rendelkezésre.
A PIR beállítás csak "Alacsony" érzékenységet aktivál.

1 minute/
Auto Power
Off

3 minutes/
Automatikus kikapcsolás rögzített időpontban, ha nincs vezérlő gomb..
5 minutes/
10 minutes

Record
Sound

Off/On

Válassza az ON lehetőséget, ha hangot szeretne rögzíteni a videón.

PIR Level

Low/Normal/Hi
gh

A felhasználó beállíthatja a PIR érzékenységet a követelményeknek megfelelően.

Format

SD card

SD kártya formázása.

Set Clock

2015/01/01

Állítsa be a kamerarendszer időtartamát és dátumát.

Default Set

Factory

Visszatérési beállítások az alapértelmezett értékekre.

Language

English

Több nyelv támogatása, lásd 4.5 Nyelv.

System

Beep Sound

Off/On

Válassza a KI gombot a gombok megnyomásával kikapcsolt hangok kikapcsolásához.

Loop
Recording

Off/On

Ha az SD kártya megtelt, automatikusan törli a legkorábbi fényképeket vagy videókat, és helyet biztosít az újak
számára.

TV Mode

PAL/NTSC

Állítsa be a helyi TV-formátumot, amikor a kamera csatlakozik a TV-hez.

Password
Set

1234

4 számjegy (0 ~ 9) opcionális. Ha elfelejtette a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Replay/Visszajátszás
Delete Current/
Delete

Egy / összes kép törlése.

Delete All
Lock Current/
Unlock Current/
Protect
Lock All/

A fontos képek lezárása a véletlen törlés elkerülése érdekében. Ha zárolva van, a képeket nem lehet törölni,
hacsak nem oldja fel őket.

Unlock All
Slide Show

3s/5s/8s

Auto képek lejátszása a beállított intervallumon a diavetítés módján.

1

Termék műszaki paraméterei
Item

Parameters
3MP: 1536×2048, 395KB;
5MP: 1944×2592, 675KB;

Picture Size/
Képméret

8MP: 2488×3264, 915KB;
12MP: 3024×4032, 1.25MB;
16MP: 3480x4640, 1.55MB
VGA 640x480, 6.8MB(10s);

Video Size/ Videó
mérete

WVGA 800x480, 7.9MB(10s);
720P 1280x720@30fps, 10MB(10s);
1080P 1920x1080@30fps, 21MB(10s)

Work Mode/Mód

Day/Night
FOV＝90°(D3R:50°), F=2.4(D3R:2.5),

Lens/Lencse
Auto IR-Cut
65 Feet/20 Meters
IR Flash/ IR Vaku
65 láb / 20 méter
IR Setting/ IR
beállítás

42 LEDs;850nm or 940nm

Power Saving/
Energiatakarékos

Be ki; 20 db LED-ek választhatóak az ON-ra; A PIR beállítás aktiválja az "Alacsony"
érzékenységet, ha a "Be" opciót választja.

LCD Screen

2.4" TFT,RGB

Operation
Keypad/ Kezelő
billentyűzet

7 gomb

Hangjelzés

Be ki; Válassza a Ki lehetőséget a gombok megnyomásával kikapcsolt hangok
kikapcsolásához.

Memory/memória

SD Card(≦64GB)

PIR Level/PIR
erősség
PIR Sensing
Distance/ PIR
érzékelési távolság

Low/Normal/High
Alacsony / Normál / Nagy
65 Feet/20 Meters
65 láb / 20 méter

PIR Sensor Angle
90° (D3R:50°)
PIR érzékelőszög
Trigger Time/
Trigger idő

0,5 másodperc (2 GB SD kártya használata esetén)

PIR Sleep/ PIR
alvás

Másodpercek ~ 60 perc, programozható

5 másodperc ~ 24 óra, programozható
Interval/
Intervallum

* Videó módban az intervallum opcionális minimális időtartama függ a videó hosszától.
* Lásd a függeléket

sorozatképek
száma

1 ~ 6 fénykép (1 ~ 3 kép elérhető, amikor 16MP-t választanak)

Video hosszúság

5 másodperc ~ 10 perc, programozható

Camera + Videó

Először készíti a a képet, majd a Videót

Diavetítés

3 másodperc / 5 másodperc / 8 másodperc, programozható

Folytonos felvétel

On/Off

Bélyegző

Be / Ki, Hőmérséklet, Holdfázis, Logo, Idő és dátum

Időzítő 1

Be / ki, programozható

Időzítő 2

Be / ki, programozható

Jelszó

4 számjegy

Device No.

4 számjegy és 26 ábécé által beállított magad

Power Supply

4 × AA, 8 × AA méretre bővíthető

Külső DC
tápegység

6V/2A

Készenléti áram

0.4mA

Készenléti idő
3

~ 6 hónap (4 × AA ~ 8 × AA)

2. Billentyűzet

: MENU gombot, nyomja meg a paraméterek beállításához; Váltás a "IMAGE / SET / SYSTEM" között; A kilépéshez nyomja meg az "EXIT"
gombot.

: Fel, Gyors váltás kamera módba.

: Bal, Ellenőrizze az előzőt (csak Replay módban érhető el).

: Le, Gyors kapcsolás Video módba.

: Jobbra, Replay mód, Ellenőrizze a következőt (csak Replay módban érhető el).

: Kézi fotók vagy videók készítése (csak teszt módban érhető el), EXIT.

: Ok ZOOM / MOVE

3.2 "REPLAY" gomb
A "REPLAY" gomb és más gombok képesek megtekinteni / lejátszani / törölni a fényképeket és
videókat az SD-kártyán; A képek nagyíthatják / kicsinyíthetik / mozgathatják Fotók rögzítése /
feloldása; Diavetítés stb.
Képfelülvizsgálat:
Miután megnyomja a "REPLAY" gombot a ◄ / ► gombon keresztül, megtekintheti az SD kártyán
lévő fotókat / videókat.
Nagyítás / Mozgatás és Kilenc négyszög-rács:
 A fényképek átvizsgálása után a "ZOOM" gomb megnyomásával a ▲ / ▼ gombokkal nagyíthatja /
kicsinyítheti a fényképeket. Ha a fényképeket a minimális méretre kívánja kicsinyíteni, a fényképek
kilenc téglalap-rácsos üzemmódban jelennek meg.
● A fénykép nagyításakor, miután megnyomta a "MOVE" gombot a ▲ / ▼ / ◄ / ► gombbal,
ellenőrizheti a fénykép különböző részeit.
 A "ZOOM / MOVE" gomb megnyomásával válthat a "ZOOM" és a "MOVE" között.
● Nine-rectangle-grid módban a ▲ / ▼ / ◄ / ► gombokkal gyorsan áthelyezheti a kiválasztott
fényképeket, majd nyomja meg az "OK" gombot a fénykép ellenőrzéséhez.
Videó lejátszása:
A videók megtekintésekor a TFT képernyő alján megjelenik a műveleti tippek.
Nyomja meg az "OK" gombot a videó lejátszásához / szüneteltetéséhez.
A lejátszás leállításához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot.
Nyomja meg a ◄ / ► gombot a videó előre- vagy hátra mozgatásához 2-szer, 4-szer, 8-szor lejátszási
sebességgel.
Diavetítés
Auto képek lejátszása diavetítés módjában. A "Replay" módban nyomja meg a "MENU" gombot, és
válassza a "Diavetítés" menüpontot a ◄ / ► gombok segítségével, a "3 másodperc", "5 másodperc",
"8 másodperc" időtartamot.
Megjegyzés: Automatikus lejátszáskor a videofájlok csak az első jelenetet jelenítik meg, és nem
játszanak le az egész videót.
Kép zárolása / feloldása
Ha zárolva van, a képeket nem lehet törölni, hacsak nem oldja fel őket.
A "REPLAY" üzemmódban nyomja meg a "MENU" gombot, és válassza a "Védelem" menüpontot a
◄ / ► gombbal, állíthatja be a "Záróáram", a "Kioldó áram", a "Minden zárolása", a "Minden
zárolása" opciót.
Megjegyzés: "Replay" módban a fenti funkciók visszatérhetnek az előző menübe az "EXIT"
megnyomásával. Gyorsan lépjen ki a "Replay" üzemmódból a "CAMERA" / "VIDEO" gomb
megnyomásával fényképek vagy videók készítéséhez.

4. A részleges funkció részletei
4.1 időzítő
Állítsa be a kamerát minden nap meghatározott időn belül. Az időtartamon kívül a fényképezőgép nem
indul ki, nem készít fotókat / videókat, támogatja a 2 időzítő készletet.
Alapértelmezett beállítás:
Ki, "00: 00--00: 00"
Ki, "00: 00--00: 00"
Például: Állítsa be a kamera kezdési időpontját 8: 00-10: 00 és 15: 30-18:
On, "08: 00-10: 00"
On, "15: 30-18: 00"
4.2 Az óra beállítása
Állítsa be a fényképezőgép dátumát és idejét.
Három választás dátum formátumban: "ÉÉÉ / HH / NN", "HH / NN / ÉÉ", "NN / HH / ÉÉ".
Időformátum: "HH / MM / SS".
Megjegyzés: A fényképezőgép gombos lítium akkumulátort (szuperkondenzátort) tartalmaz, a dátum
és az idő beállítása megmarad, amíg az akkumulátor (szuperkondenzátor) kifogy. A képdokumentum
attribútumok és bélyegek mutatják a felvétel időpontját és időpontját.
4.3 Csatlakozás számítógéphez
Használja a fényképezőgép USB kábelét közvetlenül a számítógéphez, a TFT képernyőn megjelenik a
kapcsolat szimbóluma, a billentyűzet nem működik.
Keresse meg a cserélhető lemezt a "MY COMPUTER" -ban, majd olvashat és írhat az SD kártyára
számítógéppel.
Megjegyzés: Ha a fényképezőgép "KI" üzemmódban van, és nincs más tápegység, akkor ez a művelet
akkor is működik, ha behelyezi az USB kábelt.

5. GYIK
Kérjük, hajtsa végre a következő ellenőrzéseket, ha a kamera nem tud elindulni










Nincs akkumulátor;
az akkumulátor lemerült;
kimerül az akkumulátortól;
Az akkumulátor nem felel meg az előírásoknak;
Nem kapcsolta a kamerát "BE" üzemmódba;
Nem helyezte be SD-kártyát;
SD kártya megtelt vagy sérült;
Az SD kártya kapacitása meghaladja a 64 GB-ot;
A PIR érzékelő érzékenysége túl alacsony

Jótállási szabályzat
Nagyra értékeljük ügyfeleinket, és szeretnénk biztosítani, hogy termékeink és szolgáltatásaink
mindig csúcsminőségűek legyenek. Ha azonban problémákba ütközik a Bushwhacker
termékekkel kapcsolatban, kérjük, szánjon egy pillanatot az alábbi információk olvasására
annak megállapítása érdekében, hogy a termékek a garancia alatt vannak-e.
GARANCIA
Garantáljuk, hogy Bushwhacker fényképezőgépeink a szokásos használat és a szervizelés
során a gyártás időpontjától számított korlátozott időtartamig mentesek legyenek az anyagok
és a kivitelezés hibáitól.
KIZÁRÁSAI
Ez a garancia nem terjed ki a visszaélésekkel, helytelen kezeléssel vagy telepítéssel, a
helytelen tárolási feltételekkel és természeti katasztrófákkal, a felhasználó által telepített
akkumulátorokkal vagy a felhatalmazott szakemberektől eltérő javítási kísérletekkel okozott
károkra, valamint a veszteségekre vagy lopásokra.
Ez a garancia kizárólag anyaghibákból vagy kivitelezésből adódó kudarcokra terjed ki normál
használat mellett. Nem vonatkozik a termék szokásos kopására. A fényképezőgép gyártója a
garancia lejárta után további szolgáltatásokat nyújt a fényképezőgéphez, de az ügyfélnek
felelősséget kell vállalnia az alkatrészekért, a munkaerőért és a szállítási költségért ezért az
ilyen költségekért.
Tartsa a jótállási jegyet a garanciális javítás érdekében.
Bővebb információért forduljon a regionális forgalmazóhoz.
I. sz. függelék: Videóhossz és intervallumhosszúsági táblázat
● Videó módban az intervallum opcionális minimális időtartama függ a videó hosszától
A D3 fényképezőgép intervallumideje a videofelvétel kezdő időpontjának indítása
Videóhossz intervallum hossza
(min. időtartam)
5s 15s
10s 30s
15s 30s
20s 30s
30s 1m
45s 1m
1m 2m
2m 5m
3m 5m
5m 10m
10m 20m

II. sz. függelék: A CSOMAG TARTALMA
Óvatosan vegye ki a fényképezőgépet, és ellenőrizze, hogy a dobozban a következő
összetevők vannak-e:
Digitális kamera
USB kábel
TV kábel
szíj

Nyilatkozatok
1) A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a tartalmat szerkesztési vagy
nyomdai hibák, termékfrissítések és más olyan tényezők miatt, amelyek eltéréseket
okozhatnak. A módosításokat a legutóbbi felhasználói kézikönyvre kell alkalmazni. Ezek
előzetes értesítés nélkül változhatnak.
2) A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az illegális használatért. Tartsa be a helyi
törvényeket és előírásokat.
3) A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználói adatvesztésért.
4) A gyártó nem vállal felelősséget a termékek visszaélésekor keletkező veszteségekért és
veszteségekért.

