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QUAZAR BlackBox 4K UltraHD vezeték nélküli akciókamera 
Használati utasítás 

Bemutatás: 
A termék egy csúcsminőségű, nagy felbontású akciókamera. A termék számos funkcióval rendelkezik, például 4K UltraHD, FullHD, vagy HD digitális videó felvételi 
lehetőséggel, lassított felvétellel, hangfelvétellel, videó lejátszással és akár 16 Megapixeles fényképezési funkcióval, mindezt 170 fokos széles látószögű lencsével. 
A sport, vagy egyéb aktivitás közben használatos funkciókon túlmenően a lakás, vagy iroda biztonsági megfigyelésére is használható a vezeték nélküli módban hatótávon 
belül. 
Figyelmeztetések: 
Ez egy precíziós készülék, ne hagyja leesni. Ne hagyja, hogy ütés érje. 
Ne hagyja ott a kamerát erős mágnest tartalmazó tárgy mellett, pl. állandó mágnes, vagy villanymotorral hajtott gép mellett. Ezen túlmenően kerülje az olyan 
készülékek közelségét, melyek erős rádióhullámot bocsátanak ki. Az erős mágneses mező hatására a készülék meghibásodhat, vagy tönkre mehetnek a felvett képek és 
hangok. 
Ne helyezze a kamerát magas hőmérsékletnek, vagy közvetlen napsütésnek kitett helyre. 
Csak márkás, minőségi MicroSDkártyát használjon.  
Ne hagyja a MicroSD kártyát olyan helyen, ahol erős mágneses hatás érheti, máskülönben elveszítheti a MicroSD kártyán tárolt adatokat. A MicroSD kártya nem tartozék. 
Ha azt észleli akkumulátortöltés alatt, hogy a készülék melegszik, füstöt, vagy szokatlan szagot ad ki, azonnal húzza ki a tápegység dugaszát a csatlakozóból, hogy 
elkerülje az esetleges tüzet. 
Az akkumulátor töltésének idejére a készüléket úgy helyezze el, hogy gyermekek ne tudjanak hozzáférni, mivel a gyermekek a tápkábelbe belegabalyodhatnak, vagy 
áramütést szenvedhetnek tőle.A készüléket mindig árnyékos, száraz, elkülönített helyen tartsa.A készüléket kizárólag a mellékelt tisztítókendővel tisztítsa meg, ellenkező 
esetben a készülék károsodhat. 
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Példa az összeállításra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Használati útmutató 
Töltse le a telefonjára az applikációt, használja a QR kódot, vagy keresse az XDV ingyenes applikációt a Google Play-en, vagy az AppStore-ban. Helyezze be a Micro-SD 
kártyát. 
Figyelem: kérjük, hogy gondosan válassza meg a Micro-SD kártya márkáját és a számítógépen történt formázás után vegye használatba. Közönséges kártyák esetében 
nem lehet garantálni a hosszan tartó normál működést. 
Akkumulátor behelyezése és eltávolítása: Az akkumulátort minden esetben a plusz/mínusz pólusnak, valamint az akkumulátoron lévő nyilaknak megfelelően helyezze 
be. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat. Az akkumulátor töltöttségét ellenőrizze az LCD kijelzőn. 
Tolja lefelé az akkumulátor fedelet és vegye ki az akkumulátort 
Akkumulátor feltöltése:az akkumulátort a töltéshez egy USB kábel segítségével csatlakoztassa a számítógéphez, vagy töltő adapterhez. Az akkumulátor feltöltése a 
termék kikapcsolt állapotában lehetséges. 
A kamera bekapcsolása és kikapcsolása:nyomja a bekapcsolás gombot 3-5 másodpercig a ki-, vagy bekapcsoláshoz. 
A vezeték nélküli mód bekapcsolása és kikapcsolása:röviden (kb. 1 mp) nyomja meg a felfelé gombot, majd kapcsolja be, a LED sárgán elkezd villogni.WIFI 
kikapcsolása: a WIFI bekapcsolását követően röviden nyomja meg a felfelé gombot, a sárga fény kialszik.  
Üzemmód váltása: Bekapcsolás után röviden nyomja meg ismét a bekapcsoló (kb. 1mp) gombot, ekkor a következő üzemmódok között válthat: videó 
felvétel/fényképezés/lassított felvétel/fájl visszajátszása és beállítások menü. A különböző üzemmódokban állíthatja be a készülék műszaki paramétereit. Például video 
felbontása, nyelv, fénykép felbontása, segédfény, stb. Az üzemmódok beállításaiba az OK gomb megnyomásával léphet be. A le-fel nyilakkal lépegethet a lehetőségek 
között és az OK gombbal hagyhatja jóvá. Kilépni a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával tud. 
A LED fényei:Működést jelző LED fény: működés közben kék színű. 
A WIFI LED fénye: a vezeték nélküli kapcsolódáskor sárga villogó fény látható; amikor a WIFI kapcsolódás megtörtént, a sárga fény folyamatosan világít; a WIFI 
bezárásakor a sárga fény kialszik. 
Vezeték nélküli üzemmódban kapcsolódhat a telefonra letöltött alkalmazás segítségével a kamerához hatótávon belül. Ekkor a telefon segítségével vezérelheti a 
kamerát. Biztonsági, vagy megfigyelő kameraként is ekkor használható. 
A LED fénye akkumulátor töltésekor: amikor a készülék töltődik, a LED pirosan világít; amikor a töltöttség megfelelő szintet ért el, a piros fény kialszik.  
Video mód és video jellemzők beállítása: 
Amikor a kamera videó módban van, nyomja meg az OK gombot a felvétel indításához. Felvétel közben az alul látható • jel villog. A felvétel megállításához nyomja meg 
az OK gombot, ekkor a ■ jel lesz látható.Videó mód: Normál, ismétlő (2 percenként, 3 percenként, 5 percenként) meghatározott idejű videók készülnek (0,5 
másodperc, 1 másodperc, 2 másodperc, 5 másodperc, 10 másodperc, 30 másodperc, 60 másodperc). 
Fénykép készítés: amikor a kamera a mód választás menübe lép, válassza ki a fényképezés módot, a képernyő bal felső sarkában egy ábra jel látszik. Nyomja meg az 
OK gombot kép készítéséhez. Itt tudja kiválasztani a fénykép felbontását.Kép készítési mód: Normál, időzített (3 másodperc, 5 másodperc, 10 másodperc, 20 
másodperc), automatikus (3 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc), a mozgáspálya (3P / S, 5P / S,  10P IS, 20P / S) 
Lassított felvétel és lassított felvétel beállítások:amikor a kamera lassított felvétel módban van, nyomja meg az OK gombot a felvétel indításához. A felvétel közben 

alul a ♦ jel villog. A felvétel leállításához nyomja meg az Enter gombot, ekkor a ♦ eltűnik.Lassított felvételi mód: 1080P / 60FPS, 720P / 120FPS 
Felvétel mentése és lejátszásaA felvétel elkészítése után használja az adatkábelt, és másolja a felvett videót a számítógépre a lejátszáshoz. vagy vegye ki a Micro-SD kártyát 
és egy kártyaolvasó segítségével olvassa le a Micro-SDkártyát. 
Fájl törlése: a fájl visszajátszás képernyőn nyomja az OK gombot 3-5 másodpercig, ekkor egy fájlt törölhet. 
 
WIFI telepítése és használata: a WIFI funkció használatba vétele előtt telepítse fel az okostelefonra az 'XDV* APP programot.MEGJEGYZÉS: Android okostelefonokhoz le kell 
tölteni Google-Play-ről, IOS okos telefonokhoz le kell tölteni Apple Store-ból az XDV alkalmazást. Az alkalmazás letölthető a csomagoláson lévő QR kód segítségével is. 
A Wifibekapcsolódás lépései: amikor a kamera be van kapcsolva, nyomja meg a felfelé gombot, ekkor a "WIFI message' jelenik meg a képernyőn, és a WIFI lámpája 
elkezd villogni. Az okos telefon, vagy tablet WI-FI beállításainál adja meg a kapcsolódást a 'Action Cam" hálózathoz. Írja be a jelszót „1234567890”. 
Mutasson rá és nyissa meg az „XDV" APP programot. Az applikációban számos műveletet és beállítást végezhet el.A vezeték nélküli kapcsolódás hatótávolsága nyílt 
terepen körülbelül 30-40 méter. 
Kompatibilitás: a telefonhoz szükség van Android 4.1 vagy újabb, illetve IOS7 vagy újabb rendszerre. az "XDV* APP QR kód olvasóra. A telepítéshez kövesse a megjelenő 
utasításokat a telepítéshez. Az applikáció ingyenes és angol nyelvű. 
SzoftverfrissítésAPP segítségével: győződjön meg róla, hogy a telefon kapcsolódik a hálózathoz, majd amikor a kamera kapcsolódott, indítsa el az APP-ot és ellenőrizze, 
nem jelent-e meg újabb verzió. Ha igen egyből egy kérdés jelenik meg, hogy engedélyezze a frissítést. 
Tipp: Amikor valamely funkció lefagyása miatt a készülék működése leáll, akkor ki kell venni az akkumulátort, majd vissza kell helyezni és a készülék újra megfelelően fog 
működni. 
Egyéb beállítások: Számos egyéb beállítás közül választhat például: képernyő kímélő, mikrofon ki és bekapcsolása, autowhitebalance, driving mód, egy kattintásra hány 
fénykép készüljön, vízjel a képeken, autokikapcsolás, kép elforgatása, microSD kártya formatálása, felvételek törlése stb. Ezeknek a paramétereknek a kiválasztása és 
beállítása egyszerűen elvégezhető a beállítások menüben a le-fel nyilak és az OK gomb megnyomásával. 
Felvételek visszanézése:A kamerát kapcsolja ki. A csomagban kapott USB-microUSB kábellel csatlakoztassa a kamerát PC-hez, vagy közvetlenül USB bemenettel 
rendelkező TV-hez. Kapcsolja be a kamerát, majd válassza ki a képernyőn megjelenő 3 lehetőség közül a megfelelő módot: USB mode. Charging módban töltheti a 
kamerát. PC camera módban külső PC kameraként használhatja a kamerát. 
Biztonsági figyelmeztetések, rendeltetésszerű használat: 
A készülék nem igényel karbantartást.  A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +50 Celsius fok közözött van. Amennyiben a 

készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez károsodást okozhat. 
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Kizárólag fűtött, +5 Celsius fokon, vagy e feletti hőmérsékletű raktárhelységben tárolható. A +5 fok alatt tárolt készülékek kapacitása károsodhat. A termék kicsi, 

lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távoltartandó! Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan 

helyekre, ahol vízzel érintkezhet. A készülék kizárólag a mellékelt vízálló tokkal együtt vízálló. A vízállósági küszöb 30 méter. 30 méternél mélyebb vízben a készülék 

károsodik. A vízálló tok nélkül a kamerát ne helyezze víz alá és ne érje még fröccsenő víz se, mert a készülék károsodik.  

A készüléket ne ejtse le, ne üsse meg, mert a kamera károsodik. 

Tisztításához csak mellékelt tisztítókendőt, vagy szemüvegtörlőt használjon. Erősebb szennyeződéseknél egy tisztító törlőt enyhén nedvesítse meg 

vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék 

belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze. Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó 
 

Műszaki paraméterek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biztonsági figyelmeztetések, rendeltetésszerű használat: 
A készülék nem igényel karbantartást. A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +50 Celsius fok közözött van. 

Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez károsodást 

okozhat. 

Kizárólag fűtött, +5 Celsius fokon, vagy e feletti hőmérsékletű raktárhelységben tárolható. A +5 fok alatt tárolt készülékek kapacitása károsodhat.A 

termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távoltartandó!Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy 

nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet. A készülék kizárólag a mellékelt vízálló tokkal együtt vízálló. A vízállósági 

küszöb 30 méter. 30 méternél mélyebb vízben a készülék károsodik. A vízálló tok nélkül a kamerát ne helyezze víz alá és ne érje még fröccsenő víz 

se, mert a készülék károsodik.  

A készüléket ne ejtse le, ne üsse meg, mert a kamera károsodik.Tisztításához csak mellékelt tisztítókendőt, vagy szemüvegtörlőt használjon. 

Erősebb szennyeződéseknél egy tisztító törlőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek 

károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze. 

Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó. 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.  
A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végeztével (kb. 500 teljes ciklus) szemétbe dobni nem szabad, az arra kijelölt 
használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni! Az elhasznált akkumulátort vásárolhat a termékhez ügyfélszolgálatunkon. Kérjük, keressen 
minket a megadott elérhetőségeken.Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő 
viszonteladónkat, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges! 

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság: A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem 
szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, 
keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében 
található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges! 
 

LCD képernyő  2.0LTPS 

Lencse 170°A+nagyfelbontású, széles látószögű lencse 

Nyelv választás 
angol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, koreai, orosz, francia. német. olasz, 
spanyol, portugál, japán 
 

Videó felvétel 
1920*1080 60fps /1920*1080 30fps /1280*720 120fps/ 1280*720 60fps 
/1280*720 30fps 

Videó formátum MP4, MOV 

Videó tömörítési mód H.264 

Fényképek felbontása 16M P/14M P/12M P/10M P/8M P/5M P 

Kártya Micro-SD 64Gb-ig 

Fénykép készítési módok szokásos, időzített, automatikus, sport nyomon követes 

Videó felvételi módok szokásos, ismétlő, mozgás megállítás 

Lassított felvétel 1080P/60fps* 720P/120fps 

Fény frekvencia automatikusan! 50Hz, 60Hz 

USB USB2.0 

Adapter 5V/1A 

Akkumulátor kapacitás 900mAh 

Áramfogyasztás Kb. 400mA@4,0V 

Videó felvétel ideje 1080P/ kb. 90 perc 

Akkumulátor feltöltési ideje Kb. 2 óra 

OS Windows XP/7/8 SP3 vagy újabb és Mac 10.5 vagy újabb 

Méret 59*41 *29mm 

Súly 44g (akkumulátor nélkül), 58g (akkumulátorral) 

Üzemelési hőmérséklet  -10'C~+55'C 

Tárolási hőmérséklet  -20“C~+70°C 

 


